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Woord vooraf 

Van 26 september tot en met 6 november 2014 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage voor 380 kV 
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze 
inbrengen.  Overheden konden een reactie geven. 

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding 
aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding is nodig voor de verdere internationale uitwisseling 
van elektriciteit binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de 
voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport van duurzame elektriciteit tussen Nederland en het 
buitenland. 

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken stellen de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur 
en Milieu (IenM) een inpassingsplan op, waarin zij het tracé van de verbinding op Nederlands grondgebied 
vastleggen. Voor het inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in 
beeld te brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, zoals 
vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze uitvoeringsbesluiten zijn in één 
procedure met het inpassingsplan voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Deze procedure heet de 
rijkscoördinatieregeling. 
Het gaat onder andere om de volgende ontwerpbesluiten: omgevingsvergunningen in de betrokken gemeenten voor 
het bouwen van de 380 kV-verbinding en het aanleggen van ondergrondse 150 kV verbindingen, ontheffingen voor 
het kruisen van wegen en spoorwegen, een ontheffing Flora- en faunawet en een Watervergunning. 
Men kon reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder 
het MER. 

Informatieavond 
Er zijn twee inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van  
TenneT  aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavonden  vonden plaats op 7 oktober 2014 in DRU 
Cultuurfabriek in Wehl en op 8 oktober 2014 in Partycentrum De Olde Beth in Wehl, beiden van 19.00 uur tot 21.00 
uur. Men kon hier formeel een zienswijze of een reactie geven op de ontwerpbesluiten.  

Zienswijzen 
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 133 zienswijzen binnengekomen waarvan 91 uniek. 
Ook zijn 4 reacties ontvangen. De zienswijzen en de reacties zijn integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze 
inspraakbundel- en reactiebundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.  

Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden met 
daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen registratienummer het 
bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht.  

Verdere procedure  
Bij de besluiten wordt aangegeven of en hoe met de reacties en zienswijzen rekening is gehouden. Het moment 
waarop de terinzagelegging van de besluiten plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale 
huis-aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.  
Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Kennisgeving 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel, 

Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 26 september 2014 tot en met donderdag 6 november 2014 liggen het ontwerpinpas-

singsplan, het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsver-

binding Doetinchem – Wesel gezamenlijk ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinpas-

singsplan, het MER en de ontwerpbesluiten.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsver-
binding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding is nodig voor de verdere 
internationale uitwisseling van elektriciteit binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteits-
markt, voor het versterken van de voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport van 
duurzame elektriciteit tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken stellen de ministers van Economische Zaken (EZ) en van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan op, waarin zij het tracé van de verbinding op 
Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en 
exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen en ontheffingen, van verschil-
lende bestuursorganen nodig. Deze uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan 
voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatierege-
ling.

Het gaat onder andere om de volgende ontwerpbesluiten: omgevingsvergunningen in de betrokken 
gemeenten voor het bouwen van de 380 kV-verbinding en het aanleggen van ondergrondse 150 kV 
verbindingen, ontheffingen voor het kruisen van wegen en spoorwegen, een ontheffing Flora- en 
faunawet en een Watervergunning.

U kunt nu reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende 
stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 26 september tot en met 6 november 2014 het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpuitvoe-
ringsbesluiten, het MER en de onderliggende stukken digitaal inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) bij:
• Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377.

Het ontwerpinpassingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatiemarkten 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon-
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:
• dinsdag 7 oktober 2014, DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft;
• woensdag 8 oktober 2014, Partycentrum De Olde Beth, Nieuwestraat 10, 7031 EW Wehl.

Van 19 uur tot 21 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en 
vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij in- en 
uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de inloopavond 
uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

U mag uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de overige onderliggende stukken.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke (delen van) het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbe-
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van het inpassingsplan of 
van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat inpassingsplan of besluit beroep in kan 
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden 
gemaakt van het niet indienen van een zienswijze).

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 26 september tot en met donderdag 6 november 2014 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder Doetinchem-
Wesel 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, Postbus 23, 2290 
AA Wateringen. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via Bureau Energieprojec-
ten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden, waar mogelijk, betrokken bij het definitieve inpassingsplan en de definitieve 
besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en 
reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

Het definitieve inpassingsplan en besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hiertegen staat dan 
beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-
huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
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Mondelinge, schriftelijke en digitale reacties en zienswijzen 

Opzoektabel 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze opzoeken. De 
zienswijzen zijn vanaf pagina 9 opgenomen. De reacties vindt u vanaf pagina 507. 

Zienswijzen op ontwerpbesluiten 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Registratienummer Zienswijzenummer 
2E-OB-0001 0001 
2E-OB-0002 0002 
2E-OB-0003 0003 
2E-OB-0004 0004 
2E-OB-0005 0005 
2E-OB-0006 0006 
2E-OB-0007 0007 
2E-OB-0008 0008 
2E-OB-0009 0009 
2E-OB-0010 0010 
2E-OB-0011 0011 
2E-OB-0012 0012 
2E-OB-0013 0013 
2E-OB-0014 0014 
2E-OB-0015 0015 
2E-OB-0016 0016 
2E-OB-0017 0017 
2E-OB-0018 0018 
2E-OB-0019 0019 
2E-OB-0020 0020 
2E-OB-0021 0021a t/m 0021b 
2E-OB-0022 0022 
2E-OB-0023 0023 
2E-OB-0024 0024 
2E-OB-0025 0025 
2E-OB-0026 0026 
2E-OB-0027 0027 
2E-OB-0028 0028 
2E-OB-0030 0030 
2E-OB-0031 0031 
2E-OB-0032 0032 
2E-OB-0033 0033 
2E-OB-0034 0034a t/m 0034b 
2E-OB-0035 0035 
2E-OB-0036 0036 
2E-OB-0037 0037 
2E-OB-0038 0038 
2E-OB-0039 0039 
2E-OB-0040 0040 
2E-OB-0041 0041 
2E-OB-0042 0042a t/m 0042c 
2E-OB-0043 0043 
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2E-OB-0044 0044 
2E-OB-0045 0045 
2E-OB-0046 0046a t/m 0046f 
2E-OB-0047 0047 
2E-OB-0048 0048 
2E-OB-0050 0050 
2E-OB-0051 0051 
2E-OB-0052 0052 
2E-OB-0053 0053 
2E-OB-0054 0054 
2E-OB-0055 0055 
2E-OB-0056 0056 
2E-OB-0057 0057 
2E-OB-0058 0058 
2E-OB-0059 0059 
2E-OB-0060 0060 
2E-OB-0061 0061a t/m 0061b 
2E-OB-0062 0062 
2E-OB-0063 0063a t/m 0063o 
2E-OB-0064 0064 
2E-OB-0066 0066 
2E-OB-0066 0066 
2E-OB-0067 0067 
2E-OB-0068 0068 
2E-OB-0069 0069 
2E-OB-0070 0070 

Reacties op ontwerpbesluiten 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Registratienummer Reactienummer 
2E-OB-0029 R1 
2E-OB-0049 R2 
2E-OB-0065 R3 
2E-OB-0071 R4 
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties/ zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Zienswijzenummer Organisatie 
0061a t/m 0061b A&S Advocaten 
0063a t/m 0063o Achmea Rechtsbijstand 
0021a t/m 0021b AgriTeam Makelaars 
0022 ARAG Rechtsbijstand 
0069 Bontebrugschool 
0041 DAS 
0042a t/m 0042c DAS 
0064 De Lorijn 
0043 Erfgoedvereniging Heemschut 
0066 Gelderse Natuur en Milieufederatie 
0044 Hekkelman Advocaten N.V. 
0054 LandRaad B.V. 
0010 Leefbaar Buitengebied Gelderland 
0034a t/m 0034b Maalderink en Lutke Willink makelaars en beëdigd rentmeesters 
0027 Postduivenorganisatie Afdeling 9 Oost Nederland 
0057 Rentmeesterskantoor Witte B.V. 
0033 Springside ontwikkeling B.V. 
0055 Stichting Achterhoek voor 3802 kV Ondergronds 
0053 Stichting Leven met de Aarde 
0046a t/m 0046f Stichting Univé Rechtshulp 
0028 Wormgoor Agrarische Makelaardij B.V. 

Reactienummer   Overheid 
R1 Bureau Beheer Landbouwgronden 
R4 Gemeente Doetinchem 
R3 Gemeente Montferland 
R2 Gemeente Oude IJsselstreek 
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Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, 
Postbus 32, 
2290 AA Wateringen. 

Bezwaarschrift tegen Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380. 

ONTVANGEN 4 OKT 2014 

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel. 

De reden van mijn bezwaar is: 

1. angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische 
straling enfijnstof; - - - - -- ---

2. kans op ongelukken zoals omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke; 
3. geluidoverlast (corona-effect); 
4. gezichtshinder en aantasting van het landschap; 
5. extra vogelsterfte; 
6. groot ruimtebeslag; 
7. daling van de waarde van huizen en grond; 
8. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied; 
9. gedwongen verhuizing van medeburgers. 

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze verbinding 
door middel van gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, 
geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch straling en 
fijnstof), neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische effecten op 
de waarde van grond en huizen en op recreatie. 

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het 
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht. 
De aangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn 
niet steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom 
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar 
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu. 

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding 
van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen. 

Naam: 

Adres: 

PC & Woonplaats: 

Datum: 

Handtekening: 

Zienswijzen nummer 0001 tot en met 0070 
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An das 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380KV 
Postbus 32 
NL 2290 AA Wateringen 

ONTVANGEN 4 OKT 2014 

Heelden 26.09.2014 
(l\ÛlR!)I 

- - ·- --·- ~-· ------ --- - - - - - -- ~ - . -~ - --------- -

Einwände gegen die geplante 380 KV Leitung von Doetindtem. nach Wesel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Einwände gegen die 380 KV Höchstspannungsfreileitung von Doetinchem 
nach W eseJ erheben. Die oberinlische Ausführung in den Niederlanden beschränkt die 
Auswahlmöglichkeiten der Altemativen in Deutschland. 

Die deutschen Gemeinden, die Bürgerinitiativen und viele Menschen in der Region zwischen 
Wesel und Doetinchem haben beantragt, dass die Gleichstromerdverkabelung in der 
verpflichtenden UmweJtverträglichkeitsprüfung ausführlich untersucht wird. Dies ist bisher 
nicht geschehen. Eine unterirdische Ausführung der Leitungsverbindung wurde von 
vomherein ausgeschlossen. Aufgrund der Europäischen Gesetzgebung (IEA Direktive) 
müssen mögliche Alternativen und deren Umweltauswirkungen in der UmweJtverträglich
keitsprüfung untersucht werden. 
GJeichzeitig muss, auf grund der Europäischen Gesetzgebung, die ganze V erbindung zwischen 
WeseJ und Doetinchem, als ein Projekt beurteilt werden. Eine Untersuchung kann nicht an der 
Landesgrenze aufhören. Auch diese V erpflichtung wurde nicht eingehalten. 

leb fordere Sie deshalb dringend auf, den Rijksinpassingsp)an-MER (DW380) zu stoppen und 
zunächst die verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung zu erstellen. 

Mit freundJichen GrüBen 
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Verzonden: Woensdag 8 oktober 2014 15:45 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Wij maken bezwaar tegen de aanplant die langs de Oude IJssel in Ulft gepland is. 
Voor lokatie zie bijlage  waar op wij dit aangegeven hebben. 
Wij houden ons het recht voor, om eventueel aanvullende informatie op een later tijdstip toe te 
voegen. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ik weet niet of het over het hoofd is gezien, maar wij zijn als belang hebbende niet schriftelijk 
op de hoogte gesteld van de plannen. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Wij maken bezwaar tegende beplanting die langs de Oude IJssel in Ulft gepland is.  
Zie de bijlage waar in wij hebben geprobeert weer te geven waarom, want beelden zeggen 
vaak meer dan woorden.  
Wij hebben dit huis in 2009 gekocht om het mooie uitzicht.  
Voor de koop hebben wij bij de Gemeente Oude IJsslstreek navraag gedaan of er in de 
toekomst plannen waren die dit uitzicht zouden gaan belemmeren, er werd ons hierop 
meegedeeld dat dit niet het geval zou zijn.  
Als de plannen zoals zij er nu liggen worden uitgevoerd zal ons woongenot aanzienlijk worden 
verminderd.  
Op de bijgevoegde afbeeldingen ziet U het uitzicht zo als wij dat door de grote ramen van de 
woonkamer nu hebben, bij het onveranderd uitvoeren van de plannen, blijft er van het mooie 
vergezicht wat wij hebben niet veel over. 
Gaan de gronden die nu als weilanden indebruik zijn dan ook nog aangeplant worden met 
andere gewassen, b.v. mais zien wij helemaal niets meer. 
Daarom vragen wij U om op te nemen dat de gebruiker van deze gronden, deze uitsluitend mag 
gebruiken als grasland, dat zou dan buiten de hoge masten de minst erge oplossing zijn, want 
die hoge masten verstoren het landschap al genoeg, maar wij kunnen dan nog wel het hele 
landschap zien net als nu het geval is. 
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Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ook zal de waarde van onze woning hierdoor sterk verminderen. 
Wij zelf zouden deze woning nooit gekocht hebben zonder dit uitzicht, wij genieten er elke dag 
van. 
Een makelaar heeft ons ooit eens gezegd, "Een huis kun je veranderen maar de omgeving niet, 
je kunt het huis niet zomaar even oppakken en verplaatsen". 
Deze uitspraak kunnen wij alleen maar volledig onderschrijven. 

Reactie 



Bezwaarschrift Bijlage 1    0003 



   Bezwaarschrift bijlage 2 

Uitzicht nu 

Toekomstig uitzicht? 

0003 



  Bezwaarschrift Bijlage 3 

 Uitzicht nu. 

 Toekomstig uitzicht? 

0003 



   Bezwaarschrift bijlage 4 

 Uitzicht nu 

  Verdwenen mooie vergezichten. 

0003 
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Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 11:51 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
De hoogspanningsverbinding was aanvankelijk over mijn perceel gepland: Hierdoor zou mijn 
perceel binnen de gevarenzone vallen. Het plan werd gewijzigd en nu blijft mijn woning net 
buiten de gevarenzone.  
Omdat de gevaren van leven zo dichtbij een hoogspanningsverbinding op langere termijn niet 
bekend zijn, wil ik dat deze verbinding in mijn omgeving ondergronds wordt aangelegd of niet 
langs mijn woning komt te lopen. Als het tracé niet verandert wordt, wil ik uitgekocht worden 

Verder verwacht ik een waardedaling van mijn woning. Hiervoor zal ik een planschadeclaim 
indienen. 

Reactie 
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Verzonden: Donderdag 6 november 2014 14:35 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Ik wil u verzoeken deze zienswijze samen te voegen met eerder genotuleerde zienswijze. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Indien de plannen van de minister doorgaan komen er hoogspanningsmasten op zeer korte 
afstand van mijn woning. De westelijk horizon achter mijn woning wordt erdoor verpest 
waardoor ik onevenredig wordt getroffen. 

Voor het bouwen in de buurt van hoogspanningskabels gelden bovendien beperkingen 
(Bouwverordening Doetinchem 2007, artikel 2.5.19) waardoor ik onevenredig wordt getroffen. 

1. Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden
van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen zich geen delen bevinden van andere 
bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, dan die welke 
deel uitmaken van de hoogspanningslijn. Bij het bepalen van deze afstand moet rekening 
worden gehouden met het uitzwaaien van de draden ten gevolge van de wind. 

Ondanks de kleine verbetering waardoor mijn woning net niet in besluitvlak zone 1 / 
Kernzone valt vind ik, dat de masten zo dichtbij komen, dat het aan de minister is om het 
traject zo aan te passen dat een acceptabele afstand wordt gehanteerd.” 

Met Vriendelijke Groet, 

Reactie 



0005 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 11:54 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Opvallend is dat sterk wordt afgeweken van het tracé van de 150 kV. De nieuwe zwaardere 
380kV lijn komt veel dichter bij de woonwijk van Ulft. Een van de overwegingen zou zijn om een 
rechte lijn te kunnen transporteren.  
Onbegrijpelijk zijn in dit kader de berichten/waarschuwingen om ze ver mogelijk van een 
hoogspanningsverbinding af te gaan wonen. Vanavond blijkt in een gesprek met een 
medewerker van Tennet dat er niet is gekozen om het centrum tussen Ulft en Sulfolde te kiezen 
maar een duidelijke keuze te maken voor een zo recht mogelijke lijn.  
Mijns inziens speelt er in dit kader bij Tennet alleen maar een financieel belang. Niet het belang 
voor de burger van Ulft, die dichterbij de hoogspanningslijnen komen te wonen. Tennet heeft 
hier geen antwoord op. 

Ik wil antwoord op de vraag waarom de nieuwe lijn dichterbij de woonwijk komt te lopen. 
Indien het een puur financiële kwestie is, verwerp ik dat. 

Reactie 



0005 

Verzonden: Donderdag 6 november 2014 15:53 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Ik maak bezwaar tegen de bomen aanplant die langs het fietspad van de oude IJssel komt. Het 
neemt mijn uitzicht weg en dit kan ik niet accepteren. Tevens ter aanvulling van mijn 
standpunt die ik heb laten notuleren in de Olde Beth in Wehl ga ik ook voor ondergronds. 

Reactie 



0006 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 11:56 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Ik ben faliekant tegen. Nu woon ik mooi landelijk en dit moet zo blijven. De verbinding moet 
ondergronds worden aangelegd. 

Reactie 



0007 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 11:57 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Een deel van het tracé loopt over onze tuin. Daardoor bevinden wij ons in de gevarenzone. Wij 
willen dat het tracé wordt gewijzigd of dat wij uitgekocht worden. 

Reactie 



0008 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:02 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
De masten van de 380kV hoogspanningsverbinding komen ca 100 meter van onze woning te 
staan. De leidingen komen daarmee zo dichtbij dat wij vrezen voor stralingsgevaren. In het 
bijzonder voor onze kleinkinderen en de buurtkinderen die bij ons spelen: zij worden langdurig 
aan straling blootgesteld. 
Wij willen dat de verbinding ondergronds wordt aangelegd. En anders helemaal niet. 

Reactie 



0009 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:03 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Wij bouwen een woonhuis aan de  in  Dat is op circa 300 meter afstand van 
het tracé Doetinchem-Wesel. 
Ik ben van mening dat het niet vaststaat dat er geen risico is voor de gezondheid. Zolang niet 
is vastgesteld dat het geen risico heeft voor de gezondheid, willen wij niet dat de 
hoogspanningsverbinding zo dichtbij onze woning wordt aangelegd. Een goed alternatief zou 
zijn ondergrondse aanleg. Ondergrondse aanleg in samenwerking met Duitsland is naar mijn 
mening onvoldoende onderzocht.  

Reactie 



0010 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:06 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Als: Organisatie 
Organisatie: Leefbaar Buitengebied Gelderland 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De kaart met de masten had via Internet ter inzage moeten worden gelegd. Ik claim dat de 
stukken volledig opnieuw ter inzage worden gelegd. De termijn moet dan opnieuw ingaan. 
Burgers kunnen vanavond geen concrete zienswijze over het tracé indienen omdat de kaart 
met de masten en de precieze ligging ervan, niet eerder bekend was. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Planschade. 
In de toelichting van Tennet wordt onvoldoende aandacht besteed aan de gevolgen van schade 
aan onroerend goed die buiten de veiligheidszone liggen. In het voorlichtingsmateriaal is niets 
opgenomen over planschade wanneer mensen 100 tot 200 meter van de lijn af wonen. 

Reactie 



0011 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:08 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ik vind het een ingrijpende gebeurtenis en vind het jammer dat er alleen maar een inloopavond 
is. Ik had liever een informatieavond gezien, waarbij het project plenair werd gepresenteerd en 
waarbij het publiek vragen kon stellen. Dat past beter in een democratische samenleving. 
Ik zou aan minister Kamp willen vragen waarom er niet is gekeken naar de aanleg van een 
ondergrondse verbinding. Waarom dat niet serieus wordt afgewogen. 

Reactie 



0012 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:12 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Ontwerpinpassingsplan.  
De hoogspanningsverbinding loopt door mijn achtertuin. Dit vind ik een ongewenste vorm van 
horizonvervuiling want ik woon op circa 300 meter van de verbinding en wordt er dagelijks mee 
geconfronteerd 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
MER.  
Ik zie het nut van een Europees verbindingstracé niet in want er blijft vuile energie door de 
hoogspanningsverbinding getransporteerd worden. Ik verwacht een erg negatief effect op het 
milieu. Het is beter om in te zetten op zonne-energie, biovergisting en andere, duurzame 
energie. 

Reactie 



0013 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:14 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Ik vind dat de hogere de masten een te grote ingreep in het landschap vormen die leiden tot 
horizonvervuiling. Vogels vliegen ertegenaan. Het remt de recreatieve ontwikkeling van het 
DRU park. Ik vind dat de verbinding onder de grond moet worden aangelegd. 

Reactie 



0014 

Verzonden: Vrijdag 10 oktober 2014 12:16 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Ontwerpinpassingsplan.  
Zoals de masten nu staan is het goed, maar als zij verplaatst worden richting (in welke dan 
ook) onze woning, dan dien ik bezwaar in.  
Magnetisch veld (ik heb twee kleine kinderen) en uitzicht worden als bezwaarlijk ervaren. Het 
liefst zou ik de aanleg onder de grond zien, of zo dicht mogelijk bij de Slingerparallel. 

Reactie 



------------------------------------------------------------------- 
Onderwerp: Zienswijze 

1) Waarom krijg ik 2 dezelfde schrijven van u, schijnbaar moet het geld kosten.
 woont hier niet, wel . 

2) Werd enige maanden gebeld door een rentmeester van Tennet, met een vraag over
financiële gevolgen of wat het ook mag zijn. Heb tegen deze man gezegd laten we het 
nou eerst maar eens afwachten. U bent wel erg voorbarig. 

3) Teken ernstig bezwaar aan tegen deze lijn. Die beste man van u kan wel zeggen dat
het geen gevaar oplevert, maar zelf woont hij ergens op een prachtige mooie plek. 

4) Waarde vermindering van woning, vernietiging van de natuur, slecht voor de
gezondheid 

5) Min. Henk Kamp, ken ik toevallig.
Komt uit de Achterhoek. Een grotere waardeloze lul moet nog geboren worden. Beloofde 
vroeger al bergen met goud, maar is nooit zijn afspraken na gekomen. Doe hem maar de 
groeten, maar laat hem niet voor mijn voeten komen. M.vr.gr. 

0015 



ONTVANGEN 1 7 'OKT 2014

Aan: Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Doetinchem- Wezel 380 KV

Postbus 23

2290 AAWateringen

Van:

Datum: 15 oktober 2014

Onderwerp: Ontwerpinpassingsplan en ontwerpbesluiten inzake 380 kV hoogspanningsverbinding tussen
Doetinchem en Voorst (grens)

Hierbij geef ik mijn zienswijze m.b.t. het ontwerpinpassingsplan Doetinchem-Voorst 380 kV hoogspannings
verbinding.

Het traject dat nu ter inzage ligt zal grote gevolgen voor mijn leefomgeving hebben.

Het traject zal circa 100meter van mijn woning te komen te liggen volgens dit plan.

De schadeen gevolgschade die ik zal ondervinden zijn:

• Magnetisch veld indirecte omgeving
• Geluidslast (Corona en Windfluiten)
• Horizonvervuiling in mijn directe leefomgeving
• Waardevermindering van mijn perceel en woning
• Geen bebouwingsmogelijkheden aan de westerzijde van mijn perceel
• In geval van een ongeluk,omvallen van masten, groot letale gevaar voor mensen in directe

omgeving

Over het rapport van DGMRonder punt 3.2.2 het volgende:

Als additionele faalkans wordt voor de bezwijkkans uitgegaan van (Pf_mast) van 1*10-5per mast per jaar.
Hiervoor wordt de vakwerkmast gebruikt als referentie voor de Wintracmasten. Mijns inziens is dit niet juist.
Wintrackmasten zijn van een geheel andere constructie en bouwen hebben nog geen representatieve
faalkansberekening en historie.

Specifiek mast nr. 29, in samenhang met de 12 duims hogedrukgasleiding, wordt in het rapport betiteld als
grootste risico in de berekening van het gehele traject. Dit wordt gebaseerd op de faalkans van een
vakwerkmast. Het ontwerp gaat echter uit van Wintracmasten, waar geen faalkansgegevens van zijn, en door
hiervoor de gegevensvan vakwerkmasten te gebruiken, is dan ook niet aangetoond dat het veilig is.

Door deze mast aan de westerzijde van de gasleiding te plaatsen, waar ruimschoot voldoende ruimte is, zelfs
als deze omvalt, zal deze locatie geen gevaar vormen voor de gasleiding. Door deze aanpassing van de
hoogspanninglijnen zal het visuele beeld enigszins verstoord worden, maar dat zal mijn inziens van
ondergeschikte rol zijn, gezien de winst die men behaalt door een veiliger leefomgeving.

0016



Mijn verzoek is dan ook om de mast nr. 29 aan de westerzijde van de gasleiding te situeren, zodat deze geen
gevaar meer vormt voor de gasleiding.

Ik verzoek U mij actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en ben graag bereid om mijn visie
mondeling toe te lichten.

Indien deze hoogspanningslijnen niet verder van mijn perceel worden geplaatst, zal ik na het onherroepelijk
worden van dit plan dan ook overgaan tot het indienen van planschade en verhalen van bijstandskosten.

Met vriendelijke groet,
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0017 Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, 
Postbus 32, 
2290 AA Wateringen. 

Bezwaarschrift tegen Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380. 

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel. 

De reden van mijn bezwaar is: 

ONTVANGEN 2 l OKT 2014 

1. angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische straling en 
fijnstof; 

2. kans op ongelukken zoals omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke; 
3. geluidoverlast (corona-effect); 
4. gezichtshinder en aantasting van het landschap; 
5. extra vogelsterfte; 
6. groot ruimtebeslag; 
7. daling van de waarde van huizen en grond; 
8. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied; 
9. gedwongen verhuizing van medeburgers; 
10. mijn paarden raken er gestrest van. Dit lijkt overdreven maar ik heb in Groessen gewoond waar in de 

jaren '80, naast mijn paardenweiland, ook hoogspanningskabels 380Kv geplaatst werden. Na de 
aanleg van de hoogspanningskabels 380Kv liepen de paarden nooit meer ontspannen in hun weiland, 
altijd werden de hoogspanningskabels ' in de gaten gehouden' alsof ze een bepaalde spanning 
voelden die van de kabels afkwamen. Stress is slecht voor de gezondheid van mens en dier; 

ll. de paarden blijven onrustig van het corona-effect, ze wennen er niet aan zoals bijvoorbeeld het geluid 
van de snelweg. Ook dit heb ik uit eigen ervaring mogen ondervinden (zie punt 9). 

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze verbinding door 
middel van gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, geluidloos, veilig, 
kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch straling en fijnstof), neemt aanzienlijk 
minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische effecten op de waarde van grond en huizen en 
op recreatie. 

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het onacceptabel, 
dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht. 
De aangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn niet 
steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom verbinding op 
Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar Wesel. Dit geldt zowel voor 
het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu. 

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding van de 
gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen. 

Naam: 

Adres: 

PC & Woonplaats: 

Datum: 18-10-2014 , 

Handtekening: 



ONTVANGEN 2 lOKT 2014
Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV,
Postbus32,
2290 AAWateringen.

Bezwaarschrift tegen Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380.

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel.

De reden van mijn bezwaar is:

1. angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische straling en
fijnstof;

2. kansop ongelukken zoalsomwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke;
3. geluidoverlast (corona-effect);
4. gezichtshinder en aantasting van het landschap;
5. extra vogelsterfte;
6. groot ruimtebeslag;
7. daling van de waarde van huizen en grond;
8. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied;
9. gedwongen verhuizing van medeburgers;
10. mijn paarden raken er gestrest van.
11. de paarden blijven onrustig van het corona-effect, zewennen er niet aan zoals bijvoorbeeld het geluid

van de snelweg.

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze verbinding door
middel van gelijkstroom. Eenondergrondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, geluidloos, veilig,
kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch straling en fijnstof), neemt aanzienlijk
minder ruimte in beslagen heeft geen nadelige economische effecten op de waarde van grond en huizen en
op recreatie.

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het onacceptabel,
dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht.
Deaangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn niet
steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom verbinding op
Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar Wesel. Dit geldt zowel voor
het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu.

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding van de
gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen.

Naam:

Adres:

PC& Woonplaats:

Datum: 18-10-2014

::::e~
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0019 

Verzonden: Maandag 27 oktober 2014 16:46 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Allereerst betwijfel ik de argumenten van het nut en de noodzaak. Deze extra verbinding 
Duitsland - Nederland is m.i. niet de financiele kosten waard. Het geld kan veel beter besteed 
worden aan kleinschalige initiatieven ter bevordering van een gezond leef- en werkklimaat 
voor mensen. 
Hoeveel wil Tennet er jaarlijks mee gaan verdienen? Ze kunnen hun geldpot m.i. beter in 
andere projecten steken, zoals het ontwikkelen van goede accu's. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Er zijn vragen over aanpassingen in het ontwerp. De hoogte van de palen is in elk volgend 
ontwerp hoger. Het nadert al de hoogte van de Dom in Utrecht: 80 meter, ofwel een flat van 40 
verdiepingen. Deze niet op een plek, maar dwars door de Achterhoek van Doetinchem naar 
Wezel. 
Ook zijn er aanpassingen in de capaciteit Voor een leek zijn de grootte en betekenis van die 
aanpassingen moeilijker te beoordelen. 
De bijensterfte door de electrische velden wordt niet serieus genomen. 
Er is geen onderzoek geweest naar generaties lange blootstelling aan bijv. het dagelijks 4% 
passeren van de 380kV masten. Er kan dus niet beoordeeld worden wat de invloed daarvan is 
op het welzijn van de mensen en het leven van de natuur. 
Het onderzoek naar ziektes is nogal summier. Voor betere beoordelingen zou je bijv. groepen 
mensen die wel/niet in de buurt wonen zo'n 30 jaar moeten volgen. Hoe reageren mensen in 
bepaalde leeftijdsfases? Zijn zwangeren en zieke mensen extra kwetsbaar?  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, het eigen karakter van de Achterhoek.... die kleinschaligheid gaat geheel en al verloren! De 
Achterhoek wordt van zijn karakter ontroofd... alle mooie verhalen camoufleren wat gaat 
gebeuren. Volkomen wanverhouding techniek-landschap.  
 Bovendien: de betekenis van de plannen voor het leefklimaat van de mensen. DE 
verhoudingen aandacht aan vogels versus aandacht aan mensen kloppen van geen kant. De 
masten komen precies tussen Silvolde en Ulft. Deze plaatsen worden van elkaar afgesneden. 
Er is nog steeds geen fatsoenlijk openbaar vervoer. Alleen een diesel stoptrein 
Arnhem-Winterswijk - met steeds opnieuw veel storingen. En een langzame trein 



Emmerich-Duisburg. In zo'n qua technische luxe achterlopend gebied komt zo'n technisch 
hoogstand. Ook dat is buiten proporties. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja, als Silvoldenaar zal ik niet meer graag naar Ulft-Gendringen fietsen. Dan moet ik immers 
steeds onder die lijnen door. Voor mijn werk moet ik er soms heen. Voor cultuur en 
boodschappen zal ik voortaan me meer op Doetinchem richten. 
Als ik gepensioneerd ben, ga ik vertrekken naar een harmonische omgeving. Graag wandel en 
fiets ik in de buurt. De meeste mensen hier kunnen zich geen voorstelling maken van hoe 
reusachtig groot dit gevaarte gaat worden. Het kan zijn dat velen wegtrekken en mijn huis 
enorm in waarde achter uit gaat. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja. Nieuwe ontwikkelingen zijn een lokale combi van natuurstroom (en wind en zon enz.), 
gecombineerd met accu's. Wanneer de kwaliteit van de accu's omhoog gaat - in combi met 
meer electrische auto's - zal er veel minder stroom getransporteerd hoeven te worden. 
Dit plan is gebaseerd op het voortrekken van het verleden: centrales die met elkaar verbonden 
moeten worden. De toekomst is echter veel meer regionale productie plus gebruik. Zelf koop ik 
nauwelijks stroom in vanwege mijn zonnepanelen. Steeds meer mensen hebben zonnepanelen, 
geen behoefte aan stroom vanuit verre gebieden. Goede accu's zou een enorme aanwinst zijn. 
Het komt me heel brutaal over wat Tennet besloten heeft. Hun wens tot goed geld verdienen 
via Doetinchem-Wezel heeft een enorme impact op het dagelijks leven van heel veel mensen. 
Ze kunnen hun doelstelling bijdragen aan milieuvriendelijke energie beter op andere wijze tot 
stand gaan brengen.  
Niemand heeft hierom gevraagd. En minder stroomgebruik door bewuster gedrag en beter 
apparatuur is toch de toekomst? 

Reactie 
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0019 

Verzonden: Woensdag 5 november 2014 09:40 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Halve waarheden kunnen dezelfde verwarring stichten als onjuistheden. Wetenschappelijk 
onjuist is het oordeel dat 380kV geen negatieve invloed uitoefent op de gezondheid.  
Op grond van het bestaand, onverantwoord beperkt onderzoek, kan de conclusie getrokken, 
dat men geen concrete vermoedens heeft. Niet meer mag er op grond van het huidig 
bestaande epidemiologisch, gezondheidskundig onderzoek geconcludeerd worden. 
Zo'n conclusie heeft een andere inhoud, opent de blik anders dan wat via publicaties en 
"deskundigen" verkondigd worden.  
Het kan zijn dat na meerdere jaren wonen onder en bij 380kV er concrete vermoedens 
opduiken. Die bij nader onderzoek nieuwe inzichten opleveren. 
Zo ontwikkelt de wetenschap zich. Die is niet een vast bouwwerk, maar leeft!  "Uitgaand van 
de nieuwe inzichten, waren de voormalige oordelen voorbarig". 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja. De 380kv is een zeer dure investering voor een langjarige "aanpassing" van het landschap. 
Je ruimt het niet zo maar op! Dus je moet er van te voren wel bijna 100% zeker van zijn dat 
deze ook  langjarige blootstelling geen cumulatieve schadelijke werking op de gezondheid van 
de mensen heeft. 
 Er is nog geen onderzoek gedaan of mensen na langdurige blootstelling  last krijgen van 
verstoring van de biologische klok, slaaptekort, stress, uitvoeren van ingewikkelde taken, 
verwerking van informatie. 
Zulke samenhangen zijn te verwachten. We moeten immers toegeven dat 380kV een nieuw 
fenomeen, net zoals ooit röntgenstralen, DDT een nieuw fenomeen was.  
Het bestaande onderzoek heeft zich gericht op zeer extreme effecten, op zeer ernstige ziektes, 
zoals leukemie en kanker. De effecten kunnen ook minder extreem zijn! 
Op internet staan heel veel verhalen van mensen met klachten door het leven onder 150kV. 
Hoezo is er geen wetenschappelijk onderzoek bij deze groep mensen gedaan? 
Overigens 150kV is wat anders dan 380kV. Je mag niet simpel extrapoleren en concluderen: 
380kV geeft max 253% meer klachten dan 150kV.   

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja, het vertrouwen in de wetenschap wordt flink ondermijnd door de rol van de 
epidemiologische wetenschap bij dit project. 



 De rol van wetenschappelijk onderzoek voor maatschappelijke ontwikkeling is bij 380kV 
extreem groot.  
Het is nodig dat wetenschappers zelf eerst in discussie gaan en een breed draagvlak voor hun 
eigen conclusies verwerven alvorens ze "onrijpe conclusies" aan andere werkgebieden 
overhevelen als "vaststaande feiten." 
Artsen en rechters leggen een eed af. Mijn vakbroeders laden nogal wat op hun geweten. 
Statistische resultaten zijn op onjuiste wijze geïnterpreteerd.  Als over x jaar "onbegrijpbare" 
gezondheidskundige problemen bij bijv. zwangere vrouwen, 60-jarigen gaan opduiken, 
kunnen ze dan zeggen: we hebben het toen niet geweten?  
De maatschappij heeft steeds minder geld over voor puur wetenschappelijk onderzoek. Nu 
blijkt hoe weinig onderbouwd het zogenaamde gezondheidskundig oordeel is. Dat zoiets 
mogelijk is, komt doordat er te weinig inzicht in wetenschappelijk oordeelsvorming is. De 
Gezondheidsraad heeft een belangrijke taak verzuimd. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De onverantwoorde propaganda van Tennet op hun website en in folders. 
Er wordt de indruk gewekt dat het vraagstuk gezondheid een heel belangrijke rol heeft 
gespeeld bij de besluitvorming. Omdat ik als Wagenings Ingenieur "Voeding van de mens" 
opgeleid ben tot het beoordelen van statistisch onderzoek, kan ik onderscheiden waar 
wetenschappelijk gezien onverantwoorde stappen zijn verricht.  
Tot nu toe is elk bericht in die richting door deskundigen van Tennet bot ontkend. Ze hebben 
echter geen goede tegenargumenten gegeven. Dat kunne ze ook niet, want er zijn immers 
grote hiaten in kennis. 
Wetenschappelijk gezien bestaat er nog geen gedegen fundament om de werking van 380kV 
op de gezondheid van mensen te kunnen beoordelen. 
Het zou Tennet sieren als ze dat gewoon eerlijk berichten. 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 28 oktober 2014 13:42 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
- 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
- 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Ja, wij wonen in Langerak vlakbij verdeelstation. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Nu hebben wij geregeld al eens hinder van het verdeelstation. Geregeld is er een laag 
gezoem te horen. Met de komst van de 380 kv verbinding zal dit ons inziens alleen nog 
verergeren. In hoeverre gaat hier extra op gelet worden? Is er voor de mensen die er vlakbij 
wonen enkele tegemoetkoming te voorzien in de vorm van planschade? 

Reactie 
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ONTVANGEN 3'Q OKT 2014

Goed voor elkaar

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV
Postbus 23
2290 AA Wateringen

Onskenmerk 2013062114-01
Uwkenmerk

Behandelddoor

Doorkiesnummer
Faxnummer

E-mail

Onderwerp: zienswijze ontwerp inpassingsplan Doetinchem - Wesel 380 kV

Leusden, 23 oktober 2014

Geachte heer/mevrouw,

Namens mijn cliënten, wonende aan de te
wil ik hierbij een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan voor de 380kV Doetinchem

Wesel dat momenteel ter inzage ligt.

Mijn cliënten merken op dat in dit plan een deel van de toegangsweg naar hun woning nu is bestemd tot
Agrarisch-1. Cliënten stellen vast dat dit in tegenspraak is met de woonbestemming die door de gemeente
in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' aan de betreffende strook grond is toegekend. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State moet nog altijd een uitspraak doen over het beroep wat hierte
gen is ingesteld door de Minister van Economische Zaken.

Naar mening van cliënten geeft de wijze van bestemmen zoals dit door de gemeente is gedaan goed weer
dat de woning en bijbehorend perceel nu een woonbestemming hebben en niet langer agrarisch zijn. De
feitelijke situatie wordt nu juridisch vastgelegd.
De bestemming die nu door de Minister wordt gelegd op een deel van de gronden komt niet overeen met
het werkelijke gebruik. De betrokken ontsluiting/oprijlaan wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het
woonperceel en is eigendom van cliënten. Daarbij gaat het hier om een situatie waarbij de woning relatief
ver van de weg is gelegen, midden tussen agrarische en natuurgronden.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de oprijlaan tot het verblijfsgebied van het perceel behoort waar de
kinderen van cliënten graag mogen spelen en de familie veel tijd doorbrengt. De betrokken gronden zijn dus
niet alleen als een ontsluiting maar dienen ook als erf. Een andere bestemming ligt dan ook niet in de rede.

ARAG SE Nederland· Postbus 230.3830 AE LEUSDEN . Kastanjelaan 2. 3833 AN Leusden· T (033) 43 42 342 . F (033) 43 42 300
\NWW.ARAG.nl. IBAN NL38 RABO 0385 284438 . BIC RABONL2U . Incassant ID NL87ZZZ557941730000 . BTW NL851862731B01 . KvK 55794173
ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

tCK\:{ ARAG is in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.V Kijk voor meer informatie op www.keurmerkverzekeraars.nl
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Goed voor elkaar
Blad 2

Onskenmerk 2013062114-01

Daarnaast merken cliënten op dat vaststaat dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling hun leefklimaat in
kwaliteit zal verminderen. In plaats van een open agrarisch gebied worden zij dadelijk geconfronteerd met
een rij van hoge masten en kabels direct naast hun woning, een bijna industrieel uitzicht. Om nog maar te
zwijgen over eventuele nadelige gezondheidseffecten als gevolg van de uistralingen waar juist kinderen
gevoelig voor zijn. Zij zullen zonder meer regelmatig zoniet permanent daar aan blootgesteld worden.

Eén en ander zal ook een aanzienlijk nadelig effect hebben op de waarde/verkoopbaarheid van de woning.
Wat cliënten betreft zou verwerving van hun woning in het kader van deze ontwikkeling een logische en ook
redelijke stap zijn.

Ik verzoek u in de verdere procedure rekening te houden met het bovenstaande.

Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand

ARAG SE Nederland . Postbus 230. 3830 AE LEUSDEN . Kastanjelaan 2. 3833 AN Leusden . T (033) 43 42 342 . F (033) 43 42 300
www.ARAG.nl . IBAN NL38 RABO 0385 2844 38 . BIC RABONL2U . IncassantID NL87ZZZ557941730000 . BTW NL851862731B01 . KvK 55794173
ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

Q ARAGis in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
~ Kijk voor meer informatie op www.keurmerkverzekeraars.nl
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Verzonden: Zaterdag 1 november 2014 11:14 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
door mij niet beoordeeld 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
door mij niet beoordeeld 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ik verwacht een forse daling van de waarde van mijn onroerend goed 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
op dit moment niet 

Reactie 
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Verzonden: Zaterdag 1 november 2014 17:50 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Eigenaar 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
De heer   TenneT TSO BV schrijft per brief met het kenmerk 
GS-MPW-REM 14-2220 dd 5 juni 2014 nadere afspraken te willen maken en dat er een 
rentmeester binnen drie weken contact met mij opneemt. 
De heer  wederom schrijft per brief met het kenmerk GS-MPW-REM 14-2372 dd 24 
juni 2014 dat, indien ik nog niet benaderd ben door een rentmeester er in de komende periode 
alsnog contact met mij opgenomen zal worden. 
Het is nu eind oktober 2014 en geen van beide toezeggingen zijn tot stand gekomen.  
Dit is voor mij reden om aan te nemen dat het niet meer noodzakelijk is, of dat u zich in 
beginsel niet aan afspraken houdt.   

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Bij deze als belanghebbende mijn zienswijze om indien noodzakelijk tegen het inpassingsplan 
of besluit, waarvan de consequenties niet aan mij worden meegedeeld, later een beroep in te 
kunnen stellen bij de afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State.   

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Hier is mogelijk aanzienlijk sprake van. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
U kunt mijn bezwaarde grondbezitting overnemen. 

Reactie 
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Verzonden: Zaterdag 1 november 2014 17:59 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Gesteld wordt dat: “De Ministers nemen er nota van dat door Tennet aan de bewoners van de 
onderhavige woning een aanbod tot uitkoop wordt gedaan (…) Deze regeling stelt de huidige 
bewoners in staat desgewenst met volledige schadevergoeding te verhuizen”. De Ministers 
concluderen mede op basis hiervan dat de onderhavige woonbestemming redelijkerwijs 
gehandhaafd kan blijven. Een waarborg voor een zorgvuldige procedure aanpak ontbreekt 
echter volledig. Enkel het uitgangspunt van volledige schadeloosstelling staat vast. De 
voorwaarden waaronder deze schadeloosstelling dient te worden gekomen alsmede de 
secundaire verkoopvoorwaarden liggen echter nergens vast. Onze rechten dienaangaande zijn 
derhalve nergens gewaarborgd.  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
zie punt hierboven 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja, wij zijn één van de bewoners waarvoor een aanbod tot uitkoop wordt gedaan. Door het 
ontbreken van een zorgvuldige procedure (lees structuur) voelen wij ons een speelbal van 
Tennet mbt de eventuele uitkoop en is het vooral een eenzijdig verhaal. Tennet bepaalt in alles 
de spelregels en voorwaarden, die ook nog voortdurend kunnen wijzigen. Het bizarre is dat wij , 
door het ontbreken van een zorgvuldige procedure, ook ons nergens officieel op kunnen 
beroepen. In deze zijn wij volledig afhankelijk van de eventuele vergevingsgezindheid van 
Tennet.  

Reactie 



, ONTVANGEN 05 NOV 2014

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Doetinchem-Wessel 380 kV

Postbus 23

2290 AA Wateringen

3 november 2014

onderwerp: Zienswijze ontwerp Rijksinpassing 380 kV Doetinchem - Voorst grens

Als eigenaren en bewoners van een woning direct aangrenzend aan de geplande 380/150 kV
verbinding hebben we kennis genomen van het ontwerp Rijksinpassingsplan 380 kV Doetinchem
Voorst grens (DW380) van 12 september 2014, dat van 26 september tot 6 november ter inzage ligt.
Het voorgenomen hoogspanningstraject heeft grote gevolgen voor onze woon- en leefsituatie.

1. We krijgen direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het weidse en groene landschap
wordt geheel aangetast door de hoogspanningsmasten.

2. Door de kabels die zeer dicht bij de grond hangen heeft een sterk negatieve invloed op de
leefbaarheid met name door de gezondheidseffecten van de magneetvelden voor onze
kinderen.

3. De geplande hoogspanningsverbinding heeft een zeer nadelig effect op de waarde van onze
woning.

We wensen een zienswijze in te dienen om het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de
voornoemde belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen
tot een minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten te
voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, dan wel de aanleg van het
tracé ondergronds.

Het Rijksinpassingsplan is op de volgende punten onzorgvuldig.

A. In het de MER behorende bij het ontwerp Rijksinpassingsplan is een ondergrondse
verbinding niet als volwaardig alternatief onderzocht.

B. Het magneetveld van de Wintrackmasten is gebaseerd op aannames met onvoldoende
wetenschappelijke metingen.

C. De combinatie van verkeersgeluid A18 en Corona-effect is niet het toetsingskader geluid
meegenomen.

D. Keuze voor traject West 2 als MMA is onjuist.
E. In het landschap inpassingsplan ontbreken maatregelen om het verstoorde zicht van

Doetinchem (Dichteren) te verbeteren.
F. Ontbreken compensatie waarde daling woningen.

A. In het de MER behorende bij het ontwerp Rijksinpassingsplan is een ondergrondse verbinding
onterecht niet als volwaardig alternatief onderzocht.

In het inpassingsplan (pagina 15) wordt aangegeven dat de NMa in 2006 heeft aangegeven een
capaciteit van 6500 MW benodigd is voor voldoende integratie in de Europese elektriciteitsmarkt. In
2013 is 4150 MW beschikbaar zodat nog 2350 MW gerealiseerd moeten worden. In paragraaf 1.3.2
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(pagina 17) wordt aangegeven dat op basis van technisch-economische argumenten wordt
uitgegaan van de maximale capaciteit van de wintrack masten (2 x 2635 MVA). Welke bijdrage dit
gaat leveren aan de interconnectiecapaciteit is kennelijk niet duidelijk, omdat dit volgens het
rijksinpassingplan naar verwachting is tussen de 1000 en 2000 MW.

Op basis van de niet nadere onderbouwde keuze voor een 2 x 2635 MVA verbinding is de BESstudie
en MMA in de MER bepaald, terwijl in SEVIII in paragraaf 6.7 is vermeld dat ondergrondse aanleg
van verbindingen boven de 220 KVwordt overwogen voor korte trajecten. Op verzoek van de
omwonende is een aanvullende onderzoek (Tractebel', 6 mei 2013) naar een ondergrondse
verbinding uitgevoerd. Daarnaast heeft Arcadis een vergelijking van de milieueffecten van
ondergronds DCen bovengronds AC uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken heeft de minister
geconcludeerd dat de ondergrondse verbinding niet als alternatief in de MER mee te nemen.

In het onderzoek van Tracebel komt duidelijk naar voren dat een ondergrondse DC technisch
mogelijk is, maar lijken argumenten gezocht te worden om de keuze voor een ACverbinding boven
de grond te onderbouwen. Volgens de conclusie van het Tracebel onderzoek (paragraaf 10) is het
niet aan te bevelen een DCverbinding te gebruiken voor een niet technisch probleem.

Argumenten voor deze conclusie (pagina 27, Tracebel onderzoek') zijn:

1 De betrouwbaarheid van de DCverbinding is lager, en dat het toepassen DCresulteert in een
lagere betrouwbaarheid van het totale netwerk.

Deze conclusie is gebaseerd op de onderstaande argumenten:

l. De extra infrastructuur een negatieve invloed heeft op de betrouwbaarheid (paragraaf
5.2.3). Bij tornado's is de kans op schade groter vanwege het grotere oppervlakte van de
hallen. Daarbij kan de reparatie een jaar duren als er geen reserve onderdelen zijn (7.l.5),
dit geld ook bij een eventuele brand.

De kans op tornado's is verwaarloosbaar in Nederland en bij een wisselspanning verbinding
kunnen er ook geen reparaties plaatsvinden, als er reserve onderdelen ontbreken. De algemene
conclusie dat extra infrastructuur altijd voor een lagere betrouwbaarheid zorgt lijkt in
tegenspraak met ander technieken (bijv. auto's) waar complexere systeem juist voor een hogere
betrouwbaarheid zorgen.

2. Gedurende het gehele rapport komt een angst naar voren aangaande de afhankelijkheid van
leveranciers voor onderhoud en opleidingen en wordt dit gekoppeld aan een lagere
betrouwbaarheid.

Uit tal van onderzoeken is echter gebleken dat door de leverancier verantwoordelijk te maken
voor de operatie en onderhoud (DBFMO contracten) de betrouwbaarheid toe neemt. Dit wordt
door de overheid in tal van PPSprojecten reeds toegepast.

3. Snelle ontwikkeling van de DC-techniek, zorgt voor wezen, wat niet wenselijk is.

Als een nieuwe techniek rendabel is, zal het ingevoerd worden, anders niet, met name in een
DBFMO contract. De conclusie dat snelle ontwikkeling van de DC-techniek onwenselijke is, is
vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van het MMA niet te plaatsen.

4. De betrouwbaar (FUE)van DCis 3.1% ten opzichte van AC van 0.077 % (paragraaf 9.1).

1TRACEBELEnginering, MINEZDC/4NT /0281865/000/00
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Deze uitspraak is gebaseerd CIGREpaper 2012-B5-113. Bij het bestuderen van dit onderzoek
blijkt direct dat deze getallen niet op deze wijze met elkaar vergeleken kunnen worden. Onder
andere In het onderzoek "Availability and RiskAssessment of 380 kV Cable 5ystems in
Transmission Grids'" wordt aangeven dat de betrouwbaarheid van een 2 lijnen AC en een 2
lijnen DCsysteem vergelijkbaar is. Eenvoudige kansberekening geeft al aan dat 5 onafhankelijk
van elkaar functionerende verbindingen met een faalkans van l,S % (als door Tracebel
aangegeven) resulteert in een faalkans van 0,015"5 = 0.0000000000008 % . Wat duizenden
malen betrouwbaarder is dan een AC verbinding met twee lijnen.

5. Door de actieve regeling van de gelijkrichters kan het AC netwerk instabiel worden (7.2.5).

Uiteraard is dat mogelijk, maar de risico hier op is zeer beperk en verwaarloosbaar in relatie met
andere mogelijke risico's zie onder ander "use of HVDCand FACTSfor power System
Interconnection and Grid Enhancernent'" en "Prospects of VSCConvertes for Transmission
System Enhancement'".

6. Punten die spreken in het voordeel van een DCzijn niet meegenomen in de conclusie.

Het rapport geeft aan dat het herstellen van een kabel fout relatief kort duurt 3 tot 4 weken
(7.1.3) en de kans hierop zeer klein is (7.2.3). Verder is een DCverbinding immuun voor
asynchrone gebeurtenissen, heeft geen toename kortsluitniveau en heeft geen kans op bliksem
inslag.

2 Meerdere DC installaties in een AC net zorgen voor instabiliteit

Tal van onderzoeken' geven aan dat de inpassing van DC installaties geen
stabiliteitsgevolgen hoeven te hebben voor AC systemen en DC installaties de toekomst zijn
voor het hoogspanningsnet. Uit het jaarverslag 2013 van de Cigre (No.268-Juni 2013,
Electra) "HVDC and Power Electronics" door Bjarne Andersen, Chairman 5C 84 blijkt duidelijk
dat DCverbindingen een zeer prominente rol in het distributie systeem hebben en steeds
meer toegepast gaan worden.

2 Cigre 2012 S. MEIJER,J.P.W. DEJONG van Tennet
3 G. Beek, D.Pohv, D. Retzmann, E.Teltsch, Üse od "HVDC and FACTSfor power System Interconnection and
Grid Enhancement" , Power-Gen Middle East, Jaunary 30-Feb 2006
4 J.M. Peres de Andres, J. Dorn, D. Retzman, D. Soerangr, A. Zenker "Prospects of VSCConvertes for
Transmission System Enhancement" PowerGrid Euroa 2007, June 26-28, Madrid Spain
sOnder ander:
"Maximum available power of multi-infeed hvdc system analysed by sensitivity method" [Xiaohu Zhangl
Chen Chen, IETGeneration, Transmission & Distribution. 2014, Vol. 8 Issue 3, p473-479. 7p.
"HVDC System Stability - Analysis, Monitoring and Control in Wide Area Power Systems", Kuehn, Walter
Vanfretti, Luigi Fischer, W. 2014 : CIGRÉBelgium Conference 2014: INNOVATION FORSECUREAND EFFICIENT
TRANSMISSION GRIDS,CIGRE(International Council on Large Electric Systems), 2014
"Enhancement of voltage quality in a passive network supplied by a VSC-HVDCtransmission under
disturbances" Auteurs:Tang, X,Lu, DDC Bron: INTERNATIONAL JOURNALOF ELECTRICALPOWER& ENERGY
SYSTEMS;JAN, 2014, 54 p45-p54, 10p.
"Research progress and obstacles in development of HVDC",Chen Yuanfeng Bron:
Advanced Materials Research; 2014, Issue 1030-1032, p1327-1330, 4p
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3 Aanzienlijke hoge verliezen

Zonder nadere onderbouwing wordt gesteld dat VSCconvertor 2x 28.2 MW aan verliezen
hebben bij een belasting van 1500 MVA. Meerdere onderzoeken" geven een veel lagere
verlies aan van de omvormers. Nadere onderbouwing van deze bewering is dan ook
noodzakelijk om daar conclusies aan te kunnen koppelen.

4 Gebrek aan rendement van onderzoek en standaardisatie

Het onderzoek van Tracebel gaat uit van een verbinding van 2 x 2660 MVA. Dit uitgangspunt
is gebaseerd op de maximale capaciteit van een Wintrack mast en niet van de benodigde
vermogen. Als uitgegaan wordt van de benodigde capaciteit heeft de verbinding de
capaciteit die in het rapport genoemd wordt als grote voor een "proefproject DC
verbinding"( 2 dOODMW}.

5 Negatieve impact op de planning voor het Europese transport net

De vraag was of een ondergrondse DConder de grond een volwaardig technisch alternatief
is dat in de MER meegenomen had moeten worden en niet of het binnen een planning valt.

In het onderzoek van Areadis wordt de conclusie getrokken dat een DCkabel geen milieuwinst heeft
op basis van de volgende argumenten:

1 Woningen binnen de magneetveld zone

Daarbij wordt de conclusie getrokken dat bij een DCverbinding de woningen binnen
bestaande 150 kV magneetzone blijven bestaan. Het argument dat een ondergrondse 380 kV
verbinding er niet voor zorgt dat de bestaande 150 KVverdwijnen is niet relevant omdat er
ook geen bovengrondse verbinding wordt toegevoegd. Onafhankelijk van de nieuwe
verbinding blijft het beleid aangaande 150 kV verbindingen van kracht waardoor niet gesteld
kan worden dat de bestaande woning hinder blijven ondervinden van de 150 kV verbinding.
Bij een DCverbinding is er dus duidelijk sprake van een verbetering ten opzichte van de AC
verbinding omdat er geen nieuwe woningen binnen de magneetzone vallen.

2 Negatieve geluidseffecten

Het rapport baseert de geluidcontouren op prognose onderzoeken van de converterstation
van NordNed en BritNed. Waarbij de aanname wordt gedaan dat inpandige opstelling een
reductie van 10 dB(A} wordt gerealiseerd. In de bijlage geluid van de MERvan BritNed is
aangegeven dat de waarde van 121 db(A} betreft de incidentele schakeling (2 maal per jaar).
Als de schrijvers van het rapport weten heeft dit geen invloed op het lang gemiddelde
geluidsniveau, want bij de effect beschrijving van AC bovengronds (paragraaf 3.3.3.) hebben
ze dit wel vermeld.

Uitgaande van de prognose van BritNed (daterende uit het begin van deze eeuw) ligt het
geluid van de trafo een factor 9 lager met 112 db(A) dan in het Arcadis rapport vermeld. De
aanname dat verdubbeling van het vermogen leidt tot een verdubbeling van het
bronvermogen van een trafo is nergens op gebaseerd. Hierdoor wordt het bronvermogen
van het station 102 db(A) in plaats van 116 dB(A} als vermeld in het Arcadis rapport, wat

6" Analytical efficiency evaluation of two and three level VSC-HVDCtransmission" Kalcon, G, Adam, GP, Anaya
Lara, Bron: INTERNATIONAL JOURNALOF ELECTRICALPOWER& ENERGYSYSTEMS;JAN, 2013,441, pl-p6, 6p.
716 mei 2013, 076953943:B - Definitief, B02024.000024.529
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enorme gevolgen heeft voor de berekende 50 db(A) etmaalwaarde. Als gebruik gemaakt
wordt van werkelijke bronwaarde zoals ze nu bekend zijn van vergelijkbare omvormer
stations ligt de bronwaarde nog vele malen lager, zodat er net als bij een ACverbinding geen
relevante toename van de geluidshinder zal zijn. Met name niet als de in het inpassingsplan
(pagina 149) genoemde bovenwettelijke maatregelen op dit gebied genomen worden.

3 Landschappelijk inpassing

Bij het rapport wordt uitgegaan van een oppervlakte beslag van 400 bij 200 m bij een
vermogen van 2635 MVA. Als eerder aangegeven is dit het vermogen van de Wintrakmasten
en niet het benodigde vermogen. Voor een reëel vergelijk moet met het benodigde
vermogen gerekend worden. Voor het ruimte beslag is gerekend met het ontwerp van
BritNed van circa 13 jaar geleden. Zoals Tracebel aangeeft in zijn rapport gaan de
ontwikkeling snel en is met de huidige techniek veel minder ruimte beslag benodigd.

Het argument dat een ondergrondse 380 kV verbinding er niet voor zorgt dat de bestaande
150 KVverdwijnen is niet relevant omdat er ook geen bovengrondse verbinding wordt
toegevoegd. Onafhankelijk van de interconnectiecapaciteit is er beleid om de overlast van de
150 kV verbindingen weg te nemen. Het niet hebben van masten in het gehele landschap
weegt ruimschoots op tegen de beperkte benodigde ruimte voor de converterstations.

4 Natuur

Op een af andere manier vinden de rapportschrijvers dat ondergrondse aanleg meer ruimte
beslag heeft bovengronds. Duidelijk mogen zijn dat de initiële overlast van ontgraven niet
opweegt tegen het ruimte beslag van tientallen jaren in het zicht hebben van
hoogspanningsmasten. De conclusie in het rapport komt niet over een met het
inpassingsplan waarin wordt aangegeven dat tijdelijke ontgravingen (voor de mastvoeten)
nauwelijks gevolgen hebben. Onduidelijk is ook waar de enorme ruimte beslag (56 m) bij
open ontgravingen op gebaseerd zijn omdat in het inpassingsplan over een ruimtebeslag van
8 tot 10 meter bij kabels wordt gesproken .. De conclusie op pagina 59 dat een ondergrondse
kabel een positiever effect heeft op het milieu komt in de conclusie van hoofdstuk 4 niet
meer terug.

In het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat in beide onderzoeken (Arcadi en Tracebel)
structureel een onderschatting van de gevolgen van een bovengrondse ACverbinding en een
overdrijving van de gevolgen van een ondergrondse DCverbinding aanwezig is. In tegenstelling als
vermeld in de rapporten dat "de meest actuele internationale ontwikkelingen meegenomen" zijn de
conclusie gebaseerd op vergelijkbare installaties die in het begin van deze eeuw zijn ontworpen.

Op basis van deze incorrecte en onvolledige onderzoeken heeft de minister geconcludeerd op
pagina 73 van het inpassingsplan dat de ondergrondse verbinding niet als alternatief in de MER mee
te nemen. Omdat uit het bovenstaande duidelijk gebleken is dat de onderzoeken uitgevoerd zijn op
basis van onjuiste uitgangspunten en onvolledig zijn moet de ondergrondse DCverbinding als
volwaardig alternatief in de MERworden meegenomen om het MMA te kunnen bepalen.

We zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal moeten
worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
hoogspanningsverbinding. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat u ten aanzien van
dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker gezien het grote
maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij de financiële
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afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen van
woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

Het voorgaande neemt echter niet weg dat we ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden om -
eventueel in collectief verband -de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en behouden we het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

B. Het magneetveld van de Wintrackmasten is gebaseerd op aannames met onvoldoende
wetenschappelijke metingen.

Op pagina 29 van het rijksinpassingsplan is aangegeven dat de magneetzones berekend zijn op basis
van aannames. Een dergelijk belangrijk uitgangspunt moet onomstotelijk vast liggen door
wetenschappelijk uitgevoerde metingen. In het kader van zorgvuldigheid moeten, omdat er reeds
trajecten met Wintrack masten zijn, deze aannames geverifieerd zijn door metingen voordat het
Rijksinpassingsplan hierop gebaseerd kan worden. Met name ten aanzien van kinderen kan geen
enkel risico genomen worden.

C. De combinatie van verkeersgeluid AlS en Corona-effect is niet het toetsingskader geluid
meegenomen.

Een gedeelte van het traject bevind zich na bij de snelweg A18. Bij de geluidseffecten is geen
rekening gehouden met optelling van deze geluidsbronnen waardoor gebouwen in de wettelijke
maximale geluidseisen gaan vallen.

D. Keuze voor West 2 als MMA

Op basis van de langere rechtstand wordt West 2 als MMA gezien. Deze optie heeft meer gevoelige
bestemmingen. Bij het zuidelijke gedeelte wordt juist een (veel) meer gebogen traject als MMA
gezien om gevoelige bestemmingen te ontzien. West lA zou duidelijke de voorkeur moeten hebben
vanwege het aantal gevoelige bestemmingen en het de Wehlse broeklanden niet volledig doorkruist
maar een categorie 4 industrie terrein.

E. In het landschap inpassingsplan ontbreken maatregelen om het verstoorde zicht van
Doetinchem (Dichteren) te verbeteren.

De hoogspanningslijn staat in het zicht vanuit Dichteren richting Montferland (het gedeelte in het
landschap inpassingsplan aangeduid met figuur 13 (Broekstraat). Hier worden geen maatregelen
genomen om het verstoorde zicht te verbeteren.

F. Ontbreken compensatie waarde daling woningen.

Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar -voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen -wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor
vergoeding in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangen afweging
in het kader van dit plan. Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de
bovengrondse hoogspanningsmasten stellen wij dan ook de betrokken (overheids)instanties
uitdrukkelijk aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als
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gevolg van de aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar
wel onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast te
stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de -in deze zienswijze naar voren gebrachte punten
tegemoetgekomen wordt.
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Afdeling 9 

Oost Nederland 

Bezwaarschrift tegen Rijks inpassingsplan en Milieueffectrapport DW380. 

ONTVANGEN 0 1 NOV 7014 

Secretaris: 

Tel 

secretaris@afdeling9.nl 

Rijssen, 29 oktober 2014 

Hierbij maak ik namens alle 2196 leden van de postduivenorganisatie Afdeling 9 Oost-Nederland bezwaar 
tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. 

De reden van ons bezwaar is: 

1. Onze duiven hebben ernstige hinder van de hoogspanningsmasten doordat ze de draden niet kunnen 
zien. Hierdoor zullen er zeer veel duiven verongelukken of gewond raken. Dit brengt de duivensport 
ernstige schade toe in naam en spelplezier van onze leden. 
2. Naast onze duiven brengen de hoogspanningsmasten ook vogelsterfte met zich mee onder andere 
vogels die de draden niet kunnen zien. 
3. Angst voor gezondheidsrisico's op termijn voor mens en dier door magnetische straling en fijnstof. 
4. Kans op ongelukken zoals omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke. 
5. Geluidoverlast (corona-effect). 
6. Gezichtshinder en aantasting van het landschap. 
7. Groot ruimtebeslag. 
8. Daling van de waarde van huizen en grond. 
9. Negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied. 
10. Gedwongen verhuizing van medeburgers. 

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze verbinding door 
middel van gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, geluidloos, 
veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch straling en fijnstof), neemt 
aanzienlijk minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische effecten op de waarde van grond 
en huizen en op recreatie. 

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het 
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht. 
De aangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn niet 
steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom verbinding op 
Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar Wesel. Dit geldt zowel 
voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu. 

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding van de 
gehele verbinding te onderzoeken en in ~eueffectrapport op te nemen. 

Secretaris Afdeling 9 Oost-Nederland 



0028 

Verzonden: Maandag 3 november 2014 09:42 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Als: Organisatie 
Organisatie: Wormgoor Agrarische Makelaardij B.V. 
Mede namens: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Ja, de belangen van diverse grondeigenaren worden niet goed gediend. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, straling t.o.v. van de moderne communicatiemiddelen, ook in de landbouw en de 
aansturing van melkmachines ermee.  
De grote waardedruk op melkveehouderij, dat voornemens is een verkoop op starten, 
schaduwschade en ik kan het zo niet aan de man brengen. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja, de verkoop die men tracht op te starten, moet worden uitgesteld, is wellicht niet voor 
normaal aanvaardbare prijs te verkopen. Stel koper accepteerd een mast in zijn achtertuin, 
dan zal de prijs navenant zijn aangepast. Schade voor verkoper en voor diens makelaar. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
totaal geen goed overleg, men drukt het er maar door. De boer in kwestie wordt niet vergoedt 
in zijn deskundigenkosten, tenzij er een overeenkomst tot stand komt. 
Die staat dus met de rug tegen de muur!! erg kwalijk. De aankoper zegt onafhankelijk te zijn, 
terwijl zijn kantoor 100% eigendom van TenneT is.  

Reactie 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 KV 
Wateringen 

Betreft: 
Zienswijze 380KV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij onze zienswijze m.b.t. bovenstaand project 

Bij het aanleggen van deze hoogspanningsverbinding wordt ons inziens 
onvoldoende rekening gehouden met de volgende aspecten: 

Landschap(svervuiling): 
Het landschap zal enorm worden aangetast door de masten en leidingen. 
Ons inziens is onvoldoende onderzoek verricht naar de mogelijkheden van 
ondergrondse aanleg. 
Eenzijdige financiele factoren mogen geen overheersende rol spelen in de 
besluitvorming voor bovengrondse aanleg. 
Is overigens onderzocht of de leidingen niet in de (Oude)ijssel gelegd kunnen 
worden? (koeling!). 

Gezondheid(srisico's): 
Er heeft nog geen voldoende onderzoek plaatsgevonden naar de 
gezondheidsrisico's, dit ondanks de statistische bewijzen die wel 
een negatief verband aangeven. De vaak genoemde "verantwoorde" afstand 
beschouwen wij dan ook als volstrekt willekeurig. 

Economische aspecten: 
Te verwachten valt dat boerderijen/woningen en andere opstallen behoorlijk in 
waarde zullen dalen. 
Alleen het uitzicht al is hier debet aan. 
Op geen enkele wijze hebben wij kennis kunnen nemen van een 
vergoedingsregeling voor waardedaling. 
Er wordt alleen gesproken over een "opkoopregeling" voor de onder het trace 
gelegen woningen. 
De meerkosten voor ondergrondse aanleg worden door uw keus voor bovengrondse 
aanleg zeer eenzijdig benaderd. 

Transport electriciteit: 
De noodzaak voor transport van electriciteit wordt op geen enkele wijze 
aangetoond. 
Uit recent onderzoek blijkt juist dat onze buurlanden beschikken over 
overcapaciteit. 

Willekeur: 
Het is voor ons volstrekt onduidelijk waarop het Drucomplex in Ulft wordt 
"ontweken" 
Betreft het hier economische redenen?, of is er toch sprake van 
gezondheidsrisico's? 

Wij verzoeken u onze op/aanmerkingen in uw besluitvorming te betrekken, 
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Bureau Energiep§ecten,
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV,

Postbus 32,

2290 AA Wateringen.

Bezwaarschrift tegen Riiksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380.

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel.

De reden van mijn bezwaar is:

1. angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische
straling en fijnstof;

2. kans op ongelukken zoals omwaaien, kabeÍbreuk, aanvaring en dergelijke;
3. geluidoverlast (corona-effect);
4. gezichtshinder en aantastÍng van het landschap;
5. extra vogelsterfte;
6. daling van de waarde van huizen en grond;
7. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied;

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze
verbindíng door middelvan gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding ís immers
onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch
straling en fijnstof), neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische
effecten op de waarde van grond en huizen en op recreatie.

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht.
De aangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, ziln
niet steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gel'rjkstroom
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu.

lk verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding
van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen.

Adres: 

Naam:

PC & Woonplaats:

Datum: elttlttl Lo L14
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Verzonden: Dinsdag 4 november 2014 11:43 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Als: Organisatie 
Organisatie: Springside ontwikkeling B.V. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Wij zijn daar onvoldoende deskundig voor om daar een oordeel over te vellen. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Door de ligging van de realiseren hoogspanningslijn worden onze belangen geschaad omdat 
toekomstige (woning) bouw onmogelijk wordt 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
In gevolge onze overeenkomst met de heer  (de huidige juridisch eigenaar) over de 
percelen  waarbij wij een kooprecht hebben bedongen leiden wij schade door de 
komst van een hoogspanningslijn. Door de komst van de hoogspanningslijn zal toekomstige 
(woning)bouw niet meer mogelijk zijn. De pro-resto investering ad € 14,00 per m2 die in het 
verleden is gedaan wordt daarmee waardeloos. Om die reden onthouden wij de heer 

 de toestemming om medewerking te verlenen aan het vestigen van welk zakelijk recht 
dan ook. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Door het wijzigen van de route van de hoogspanningslijn worden onze belangen niet geschaad. 
De route zou bijvoorbeeld aan de zuidkant van de A18 doorgetrokken kunnen worden en 
verderop aansluiten op de oude lijnen. 

Reactie 



0034a 

Verzonden: Dinsdag 4 november 2014 12:43 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Als: Organisatie 
Organisatie: Maalderink en Lutke Willink makelaars en beëdigd r 
Mede namens: 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Voor de inhoudelijk reactie op de ter inzage gelegde stukken verwijzen wij naar de 
meegezonden bijlage. 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 4 november 2014 19:01 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Geen idee 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja. een serieus onderzoek naar ondergrondse aanleg, ook gelet op de toekomst en de 
duurzaamheid ervan. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Ja. Wij wonen zo,n 300 meter van de lijn vandaan (dus zo'n 150 meter vanaf de grens voor wat 
betreft het schadelijke stralingsgebied) en zullen daardoor waardevermindering ondervinden 
van onze woning doordat de lijn vol door het zichtveld loopt en tevens zullen wij geluidshinder 
hebben van het "zingen van de kabel" wanneer het hard waait. Daarnaast zijn wij bang dat de 
straling die lijn afgeeft ernstiger is voor de volksgezondheid dan tot op heden is aangetoond en 
dat de staling ook buiten de kaders zoals u die nu aangeeft effect zal hebben.  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Zeker gelet op de toekomst vinden wij dat Tennet (de Overheid dus) het goede voorbeeld moet 
geven voor wat betreft duurzame energie, want dat houdt in dat je niet alleen kijkt naar de 
manier hoe de energie wordt opgewekt maar ook zeker zo belangrijk hoe die energie wordt 
getransporteerd door het landschap. En daarvoor verdiend deze 380KV lijn zeker geen 
schoonheidsprijs want er is alleen gekeken naar het kostenplaatje en niet naar de 
duurzaamheid en de toekomst ervan. 
Hierin zou Tennet (lees de overheid) het voorbeeld moeten geven en zeker gezien het 
algemene belang van deze lijn denk ik dat heel Nederland hier ook wel aan mag bijdragen. Wij 
zien zeker ook het belang van de lijn maar zijn wel tegen het feit hoe deze lijn nu het landschap 
vervuild. Wij zouden deze lijn dan ook ondergronds willen zien want op die manier is hij ook 
weer een stukje verduurzaamd.   

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 4 november 2014 22:14 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ons belang en onze 3 kinderen met betrekking tot gezondheidsrisico's bij het plaatsen van de 
tijdelijke verbinding 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Ja, zie tekst hieronder. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Hierbij willen  beide wonende 

 hun zienswijze geven op ontwerpbesluiten en ontwerp-inpassingsplan van 380 kV 
Doetinchem-Wesel. 

Wij willen bezwaar maken tegen het plaatsen van de tijdelijke verbinding tussen Etten en Ulft. 

Deze tijdelijke verbinding komt over ons grondgebied binnen 30 meter afstand van het 
woonhuis. 
Onze grond, tuin en ons woonhuis vallen binnen de magneetveldzone.  
De verbinding komt vele malen  lager te hangen dan gebruikelijke, bestaande verbindingen. 
Ons is niet bekend hoe sterk het magnetisch veld is, maar door de geringe afstand tot ons huis 
en laag hangen van de lijnen denken we dat het vele malen hoger is dan o,4 microtesla.  

Nu hebben wij 3 dochters in leeftijd van 10, 13 en 15 jaar. Epidemiologische onderzoeken 
geven aanwijzingen voor verhoogde kans op kinderleukemie bijwonen in de buurt van 
hoogspanningslijnen. 
De gevonden resultaten betreffen kinderen in deze leeftijd ! 

Nu adviseert de Nederlandse Rijksoverheid om in nieuwe situaties blootstelling van kinderen 
aan magnetisch veld van bovengrondse hoogspanningslijnen hoger dan 0,4 microtesla te 
voorkomen. Ook de Gezondheidsraad en WHO onderschrijven dit.  
De Gezondheidsraad geeft aan blootstelling te voorkomen bij kinderen die gedurende 1 jaar 
14-18 uur op locatie verblijven.  
De tijdelijke verbinding blijft  1 jaar staan! 



Ook zijn er aanwijzingen voor een relatie tussen hoogspanningslijnen en Alzheimer. 

Wij maken bezwaar tegen het plaatsen van de tijdelijke verbinding. 

Allereerst willen we weten hoe groot het magnetisch veld is waarin wij ons gedurende 1 jaar 
bevinden. 
Als blijkt dat dit hoger is dan 0,4 microtesla dan willen we dat er en/of een andere route wordt 
gekozen, de afstand wordt vergroot t.o.v. ons woonhuis, de lijnen hoger komen, andere 
mogelijkheden worden bekeken om het magnetisch veld  te verminderen. 

Met vriendelijke groet, 

Reactie 
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Verzonden: Dinsdag 4 november 2014 22:30 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Wij (als maatschap ) hebben het voornemen binnen nu en 5 jaar een zorgboerderij 
voor kinderen te bewerkstelligen. Hierin worden wij door middel van deze ontwerpbesluiten 
door beperkt. Graag willen wij hierover in discussie voor een mogelijke toekomst-oplossing. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
De intekening van onze schuren op het erf, daar hebben wij enkele vragen over. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, aangezien de intekening niet correct is of nog niet correct is doorgevoerd willen wij hierover 
graag in gesprek gaan. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja, zoals hiervoor toegelicht. wij zijn voornemens een zorgboerderij te beginnen (
is al een jaar bezig met de studie en moet nog 1 jaar) en worden door dit besluit hierin beperkt. 
Mijn toekomstdroom kan niet worden doorgevoerd op deze manier. Hierover willen we graag in 
onderhandeling. 

Reactie 



Maatschap 

Graag wil ik een toelichting geven: 

Wij begrijpen dat deze regeling door moet gaan. Echter sinds een jaar ben ik bezig met een studie 

jeugdzorg. 

Mijn wens is in de toekomst een zorgboerderij te beginnen op onze maatschap. Doordat dit besluit 

wordt genomen kan ik niet op de gewenste locatie met de jongeren te werk gaan. Hierin worden wij 

als maatschap beperkt in de uitbreiding, tenzij daar een onderhandeling in mogelijk blijkt. 

Dit zouden we graag willen bespreken. 

Omdat 6 november 2014 de sluitingsdatum is, maken we hiervan een digitaal bericht zichtbaar. 

Hopende op een spoedig reactie, 

Verblijf ik met vriendelijke groet, 
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Verzonden: Dinsdag 4 november 2014 22:38 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Hierbij verwijzen wij u naar de inhoud van onze bijgevoegde zienswijze. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, ondergrondse aanleg van de hoogspanningsverbinding is nooit als serieus alternatief gezien 
en onderzocht. Het onderzoeksrapport van Tractabel 
bevat onjuiste uitgangspunten. Verder hadden reeds bestaande hoogspanningsverbindingen 
met Duitsland verzwaard kunnen worden, zodat de deze verbinding helemaal niet nodig zou 
zijn geweest. Ook wordt er niet gesproken over geluidsoverlast bij langdurig buiten verblijven. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja op diverse fronten. Onze leef- en woonsituatie wordt compleet vernield. De 
hoogspanningsverbinding komt op te korte afstand van de speelweide en buitenmanege van de 
kinderen en het woonhuis. Er is een te groot en verhoogd gezondheidsrisico op het leven van 
onze erg jongeren kinderen ( respectievelijk  
4 maanden, 3 jaar en 6 jaar oud). Verder hebben wij te maken met een forse 
waardevermindering van ons woonhuis. Voor nog meer belangen zie inhoud van onze 
bijgevoegde zienswijze. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Er is sprake van willekeur. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat wij net als enkele 
andere bewoners, weliswaar met pijn in ons hart, weggekocht hadden moeten worden. Zie ook 
inhoud van onze bijgevoegde zienswijze. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten, 

Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, 

Postbus 23, 

2290 AA Wateringen. 

Bezwaarschrift tegen ontwerp Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380. 

Door de voortdurende onzekerheid waar ik mij geconfronteerd zie, acht ik mijzelf gedwongen 

gebruik te maken van de mogelijkheden van bezwaar en beroep, en wel op de voorgenomen aanleg 

van de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel en daarmee het ontwerp 

rijksinpassingsplan 380 kV Doetinchem – Voorst grens (DW380), het desbetreffende 

milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten. Het voorgenomen tracé loopt namelijk zeer kort 

langs mijn perceel en daarmee de woning en bijgebouwen.  

Redenen van mijn bezwaar zijn onder andere: 

1. Grote angst voor gezondheidsrisico’s voor mij en mijn gezin door onder andere

elektromagnetische velden/straling en fijn stof. U moet zich voorstellen dat wij een zoon

hebben van ongeveer anderhalf jaar oud en vinden het mede daardoor onacceptabel om zo

kort bij een hoogspanningslijn te moeten wonen. Geen enkele verhoging van de

elektromagnetische velden/straling en fijn stof is voor ons acceptabel;

2. Daling van de waarde van de woning, bijgebouwen en perceel;

3. Gezichtshinder en aantasting van het landschap. Het uitzicht wat mij bij aankoop van de

woning zo aansprak, is niet meer aanwezig, wanneer het voorgenomen Doetinchem-Wesel

380 kV hoogspanningsplan zou doorgaan;

4. Geluidoverlast (corona-effect);

5. Negatieve invloed op een eventuele recreatieve nevenfunctie;

6. Kans op ongelukken zoals omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke;

7. Door jullie wordt aangegeven “Het uitgangspunt bij traceren is eenvoudig: mensen eerst.

Want mensen moeten veilig kunnen leven, ook in de buurt van een hoogspanningsverbinding.

Daarom wegen de eisen die met mensen te maken hebben het zwaarst. We mijden

woongebieden en bebouwing zo veel mogelijk”. In mijn geval lijkt hier helemaal geen rekening

mee te zijn gehouden, vanwege het feit dat het voorgenomen hoogspanningstracé zeer kort

langs het perceel en daarmee de woning en bijgebouwen loopt. Juist deze bijgebouwen waren

bedoeld om multifunctioneel te maken en er veel tijd in door te brengen met mijn gezin, ook

al omdat deze verder van de Dinxperloseweg gelegen zijn. Nu blijken deze bijgebouwen zich

het meest in de nabijheid van het voorgenomen hoogspanningstracé te bevinden. Het is voor

ons dan ook onaanvaardbaar dat het tracé zo gekozen is;

8. Wanneer het voorgenomen hoogspanningsplan gerealiseerd zou worden, dan wordt het

perceel, woonhuis en bijgebouwen ingesloten tussen de hoogspanningslijn en de

Dinxperloseweg. Dit is nadelig;

9. Het eventueel in de nabijheid kappen van bomen.

Daarnaast wil ik meedelen dat sindsdien het voorgenomen hoogspanningsplan en het 

voorbereidingsbesluit aan mij bekend zijn gemaakt, ik erg veel hinder en schade ondervindt. Dit 

komt onder andere doordat: 

• Het voorbereidingsbesluit mij beperkingen op legt;

• De daling van de waarde van de woning, bijgebouwen en perceel reeds heeft voorgedaan

toen het eerste voorbereidingsbesluit in 2012 genomen is;

• Het psychologisch een zware belasting vormt. Mede door het ongewisse speelt de vraag

“hoe met het geheel om te gaan?” een grote rol in ons dagelijkse leven;

• Planningen die zijn afgegeven door Tennet ofwel de overheid, worden niet nagekomen
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maar telkens uitgesteld. Zo deelde Tennet aan mij mede dat het “aanbod tot uitkoop” voor 

mij gepland stond voor augustus 2014. Daar heb ik vervolgens rekening mee gehouden. 

Echter tot op de dag van vandaag heb ik noch mijn rentmeester hier iets concreet op 

mogen vernemen. Ik voel mij dan ook machteloos en niet begrepen; 

• Dit geheel voor ons veel tijd en energie kost.

Met betrekking tot het aanbod tot uitkoop wil ik opmerken: voor zover dit aanbod beoogt te 

rechtvaardigen dat onze woning zo dicht bij een hoogspanningslijn zou kunnen blijven staan, 

vragen wij ons af op welke wijze deze aankoopregeling gewaarborgd is en onze rechten hiermee 

daadwerkelijk veilig worden gesteld. 

De Ministers stellen dat Tennet met betrekking tot de hoogte van de financiële vergoeding bereid 

is zich te conformeren aan een uitspraak van een commissie van drie deskundigen die de totale 

schade op basis van een vergoeding krachtens de onteigeningswet vaststelt. Wie garandeert mij 

dat Tennet geen oneigenlijke (secundaire) voorwaarden aan een taxatieopdracht voor deze 

commissie en / of een te sluiten koopovereenkomst verbindt? Waar wordt een eerlijke benadering 

door Tennet gewaarborgd? 

Tenslotte willen we met klem benadrukken dat onze wens om op deze mooie plek te wonen door 

de voorgenomen hoogspanningsplannen teniet is gegaan.   

Naam: 

Adres: 

Postcode & plaats: 

Datum:  4 november 2014 

Handtekening: 

Verdere correspondentie graag per email naar: .
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Verzonden: Woensdag 5 november 2014 23:06 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
zie bijlage "bezwaarschrift  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
ja, zie bijlage "bezwaarschrift  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Ja, zie bijlage "bezwaarschrift  

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Ja, zie bijlage "bezwaarschrift  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja, zie bijlage "bezwaarschrift en 

Menig reden van mijn bezwaar zoals omschreven in de bijlage "bezwaarschrift  
" zouden kunnen worden beperkt middels een ondergrondse aanleg van deze verbinding 

door middel van gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is voor zover mij 
bekend immers onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en 
dier (geen elektromagnetischvelden/straling en fijnstof), neemt aanzienlijk minder ruimte in 
beslag en heeft minder nadelige economische effecten op de waarde van grond en huizen en op 
recreatie. 

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het 
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht. De aangegeven 
redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn niet 
steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom 
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar 
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu. 

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse 
gelijkstroomverbinding van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport 
op te nemen. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, 
Postbus 23, 
2290 AA Wateringen. 

Bezwaarschrift tegen ontwerp Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380. 

ONTVANGEN 0 5 NOV 2014 

Door de voortdurende onzekerheid waar ik mij geconfronteerd zie, acht ik mijzelf gedwongen 
gebruik te maken van de mogelijkheden van bezwaar en beroep, en wel op de voorgenomen aanleg 
van de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel en daarmee het ontwerp 
rijksinpassingsplan 380 kV Doetinchem - Voorst grens (DW380), het desbetreffende 
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten. Het voorgenomen tracé loopt namelijk zeer kort 
langs mijn perceel en daarmee de woning en bijgebouwen. 

Redenen van mijn bezwaar zijn onder andere: 

1. Grote angst voor gezondheidsrisico's voor mij en mijn gezin door onder andere 
elektromagnetische velden/straling en fijn stof. U moet zich voorstellen dat wij een zoon 
hebben van ongeveer anderhalf jaar oud en vinden het mede daardoor onacceptabel om zo 
kort bij een hoogspanningslijn te moeten wonen. Geen enkele verhoging van de 
elektromagnetische velden/straling en fijn stof is voor ons acceptabel; 

2. Daling van de waarde van de woning, bijgebouwen en perceel; 
3. Gezichtshinder en aantasting van het landschap. Het uitzicht wat mij bij aankoop van de 

woning zo aansprak, is niet meer aanwezig, wanneer het voorgenomen Doetinchem-Wesel 
380 kV hoogspanningsplan zou doorgaan; · 

4. Gelu_idoverlast (corona-effect); 
5. Negatieve invloed op een eventuele recreatieve nevenfunctie; 
6. Kans op ongelukken zoals omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke; 
7. Door jullie wordt aangegeven "Het uitgangspunt bij traceren is eenvoudig: mensen eerst. 

Want mensen moeten veilig kunnen leven, ook in de buurt van een hoogspanningsverbinding. 
Daarom wegen de eisen die met mensen te maken hebben het zwaarst. We mijden 
woongebieden en bebouwing zo veel mogelijk". In mijn geval lijkt hier helemaal geen rekening 
mee te zijn gehouden, vanwege het feit dat het voorgenomen hoogspanningstracé zeer kort 
langs het perceel en daarmee de woning en bijgebouwen loopt. Juist deze bijgebouwen waren 
bedoeld om multifunctioneel te maken en er veel tijd in door te brengen met mijn gezin, ook 
al omdat deze verder van de gelegen zijn. Nu blijken deze bijgebouwen zich 
het meest in de nabijheid van het voorgenomen hoogspanningstracé te bevinden. Het is voor 
ons dan ook onaanvaardbaar dat het tracé zo gekozen is; 

8. Wanneer het voorgenomen hoogspanningsplan gerealiseerd zou worden, dan wordt het 
perceel, woonhuis en bijgebouwen ingesloten tussen de hoogspanningslijn en de 
Dinxperloseweg. Dit is nadelig; 

9. Het eventueel in de nabijheid kappen van bomen. 

Daarnaast wil ik meedelen dat sindsdien het voorgenomen hoogspanningsplan en het 
voorbereidingsbesluit aan mij bekend zijn gemaakt, ik erg veel hinder en schade ondervindt. Dit 
komt onder andere doordat: 

• Het voorbereidingsbesluit mij beperkingen op legt; 
• De daling van de waarde van de woning, bijgebouwen en perceel reeds heeft voorgedaan 

toen het eerste voorbereidingsbesluit in 2012 genomen is; 
• Het psychologisch een zware belasting vormt. Mede door het ongewisse speelt de vraag 

"hoe met het geheel om te gaan?" een grote rol in ons dagelijkse leven; 
• Planningen die zijn afgegeven door Tennet ofwel de overheid, worden niet nagekomen 
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maar telkens uitgesteld. Zo deelde Ten net aan mij mede dat het "aanbod tot uitkoop" voor 
mij gepland stond voor augustus 2014. Daar heb ik vervolgens rekening mee gehouden. 
Echter tot op de dag van vandaag heb ik noch mijn rentmeester hier iets concreet op 
mogen vernemen. Ik voel mij dan ook machteloos en niet begrepen; 

• Dit geheel voor ons veel tijd en energie kost. 

Met betrekking tot het aanbod tot uitkoop wil ik opmerken: voor zover dit aanbod beoogt te 
rechtvaardigen dat onze woning zo dicht bij een hoogspanningslijn zou kunnen blijven staan, 
vragen wij ons af op welke wijze deze aankoopregeling gewaarborgd is en onze rechten hiermee 
daadwerkelijk veilig worden gesteld. 

De Ministers stellen dat Ten net met betrekking tot de hoogte van de financiële vergoeding bereid 
is zich te conformeren aan een uitspraak van een commissie van drie deskundigen die de totale 
schade op basis van een vergoeding krachtens de onteigeningswet vaststelt. Wie garandeert mij 
dat Ten net geen oneigenlijke (secundaire) voorwaarden aan een taxatieopdracht voor deze 
commissie en/ of een te sluiten koopovereenkomst verbindt? Waar wordt een eerlijke benadering 
door Ten net gewaarborgd? 

Tenslotte willen we met klem benadrukken dat onze wens om op deze mooie plek te wonen door 
de voorgenomen hoogspanningsplannen teniet is gegaan. 

Naam: 

Adres: 

Postcode & plaats: 

Datum: 29 oktober 2014 

Handtekening: 

Verdere correspondentie graag per email naar: 
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 KV 
Postbus 32 
2290 AA Wateringen 

ONTVANGEN 0 4 NOV /il'.' 

BEZWAARSCHRIFT TEGEN RIJKSINPASSINGSPLAN EN MILIEUEFFECTRAPPORT DW380 

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380KV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel 

De reden van mijn bezwaar is: 

1. Angst voor gezondheidsrisico's op langere termijn voor mens en dier door magnetische 
Straling en fijnstof; al 32 jaar heb ik mijn hele hebben en houwen geïnvesteerd in deze 
Woonplek om daar een gelukkige "oude" dag door te brengen; alles is aanwezig: rust en 
ruimte (eind doodlopende weg); het water van de Oude IJssel, hetgeen een prominente rol 
Speelt in mijn leven en een extra dimensie geeft aan mijn woonsituatie. 

2. Kans op ongelukken: omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke. 
3. Geluidsoverlast (corona-effect) 
4. Gezichtshinder en aantasting van het landschap (wie oh wie in den lande wil een dergelijke 

paal plus draden in zijn achtertuin?) 
5. Extra vogelsterfte; het inhuren en inpalmen van Arcades personeel is in deze niet meer 

dan politieke stap 
6. Groot ruimtebeslag; de animatiefilmpjes brengen alles "mooi" in beeld vanaf de 

bovenkant; het benedenaanzicht wordt hiermee "verdoezelt" 
7. Daling van de waarde van huizen en grond (vraag minister Kamp en de directeur van 

Tennet eens of ze dit alles in hun achtertuin willen) 
8. Negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied; ik ga al jaren niet meer op 

vacantie omdat mijn woonsituatie een vacantieplek is inclusief steiger en boot. 
9. Gedwongen verhuizing van medeburgers 

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze verbinding 
door middel van gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, 
geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetische straling en 
Fiinstof), neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische effecten op 
de waarde van grond en huizen en op de recreatie. 

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het 
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht. 
De aangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn 
niet steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom 
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar 
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu. 

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding 
Van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen. 

29 oktober 2014 
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Kantoor 's-Hertogenbosch I Postbus 23000, 1100DMAmsterdam
Bezoekadres: Onderwijsboulevard 206-224, 's-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam

AANTEKENEN

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel380 kV
Postbus 23
2290 AA WATERINGEN

Bij antwoord vermelden:
CHU.7.14.014269

Behandeld door:
CW
Telefoon:

Datum:
30 oktober 2014
Fax:

e-mail:
Afwezig: maandag, vrijdag

Betreft: Zienswijze 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel
(ontwerp (rijks)inpassingsplan, het milieueffectrapport (MER) en de
ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel)

Excellentie,

1. Tot mij heeft zich gewend handelend op persoonlijke titel én als
eigenaar van het bedrijf , wonende en gevestigd te aan de

aldaar, verder te noemen cliënt, met het verzoek hem bij te staan
als gemachtigde met betrekking tot het hierna volgende.

2. Cliënt heeft kennis genomen van het ontwerp (rijks)inpassingsplan, het milieueffectrap
port (MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetin
chem - Wesel die gezamenlijk ter inzage liggen van vrijdag 26 september 2014 tot en
met donderdag 6 november 2014, verder te noemen de bestreden besluiten.

3. Cliënt kan zich met deze besluiten niet verenigen en dient daarom hierbij, en aldus tijdig,
zienswijzen in tegen voornoemde bestreden besluiten.

Gronden van de zienswijzen

4. Cliënt heeft verschillende argumenten om niet in te stemmen met de bestreden besluiten
zoals deze thans ter inzage liggen. Zo is cliënt onder andere van mening dat zijn belangen
op onevenredige wijze worden aangetast. Daarbij is cliënt van mening dat er een\)e Keurmerk Klantgericht Verzekeren
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volwaardig alternatief is voor het tracé zoals thans voorgesteld door uw excellentie. 

Cliënt is niet tegen de aanleg van het hoogspanningstracé, maar tegen de wijze waarop dit 
thans is voorgesteld in de bestreden besluiten. Cliënt stelt zich namelijk op het standpunt 
dat het volwaardige alternatief bestaat uit het aanleggen van een ondergronds tracé. Met 
het aanleggen van een ondergronds tracé worden ook de belangrijkste bezwaren die zor
gen voor de onevenredige belangenaantasting aan de zijde van cliënt weggenomen. 

Hieronder zal cliënt de zienswijzen puntsgewijs toelichten. 

Volwaardig alternatief (ten onrechte niet meegenomen in de MER) 

5. Cliënt stelt zich op het standpunt dat er een volwaardig alternatief voorhanden is voor het 
tracé zoals dat thans voorligt. Het is naar zijn mening namelijk wel degelijk mogelijk om 
het gehele tracé ondergronds aan te leggen als gelijkstroomverbinding. 

Het ondergronds aanleggen van een gelijkstroomverbinding is dan ook naar stelling van 
cliënt ten onrechte niet meegenomen in de MER, zoals hij hieronder nader zal toelichten. 
In de MER moeten de redelijke alternatieven worden meegenomen in het onderzoek. Een 
ondergrondse gelijkstroomverbinding is naar mening van cliënt een redelijk alternatief 
dat onderzocht had moeten worden. 

6. De Stichting Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft u in oktober 2012 een 
nota, getiteld 'Het meest milieuvriendelijke alternatief voor de geplande 380 kV hoog
spanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel' toegezonden. 

In reactie hierop heeft u een onderzoek naar de technische mogelijkheid van een gelijk
stroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel laten verrichten door het Belgische inge
nieursbureau Tractebel. 

In de loop van 2013 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit 
onderzoek. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is kort gezegd technisch mogelijk, 
maar niet geadviseerd. 

Indien en voor zover u beroept op dit onderzoek om af te zien van een ondergrondse ge
lijkstroomverbinding, verwijst cliënt u naar de brief die namens de Stichting Achterhoek 
voor 380 kV ondergronds op 5 december 2013 aan u gestuurd is en waar de tekortkomin
gen en fouten in het rapport van Tractabel bloot worden gelegd. 

Het rapport van Tractabel bevat naar mening van cliënt dan ook onvoldoende motivering 
voor uw besluit om afte zien van verder onderzoek in het kader van de MER naar een 
ondergrondse gelijkstroomverbinding. In dit verband wijst cliënt er nog nadrukkelijk op 
dat er ook alleen onderzoek gedaan is naar de aanleg van gelijkstroom verbinding op Ne
derlands grondgebied en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar Wesel. Dit 
geldt zijn inziens voor zowel het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het 
milieu. 
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7. Cliënt wijst in dit verband ook nog op het hoogspanningstracé dat is aangelegd tussen 

Spanje en Frankrijk. Dit project staat bekend als het Inelfe-project. Alwaar onder andere 
vanwege de milieuvoordelen is gekozen voor het aanleggen van een geheel ondergronds 
tracé vergelijkbaar met het tracé dat in de bestreden besluiten ter discussie staat. 

8. Daarbij merkt cliënt op dat de mogelijke extra kosten voor een ondergrondse gelijk
stroomverbinding in een periode van circa 4 jaar terugverdiend kunnen worden en dat het 
kostenargument om die reden niet van doorslaggevend belang kan zijn in deze discussie. 

Voorts moeten naar mening van cliënt niet financiële belangen, maar ruimtelijk planolo
gisch en milieutechnische belangen doorslaggevend zijn in een ruimtelijke procedure als 
de onderhavige. Helemaal nu thans de belangen van zoveel verschillende omwonenden 
op het spel staan. 

9. Kortom: cliënt stelt zich op het standpunt dat uw motivering onvoldoende steekhoudend 
is om het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding niet in de MER mee te 
nemen. Cliënt acht dit onacceptabel. Temeer vanwege de enorme milieuvoordelen van 
een ondergrondse gelijkstroomverbinding en het hierdoor voorkomen van een onevenre
dige aantasting van zijn zowel zijn persoonlijke als zakelijke belangen. 

Onevenredige belangenaantasting 

10. De aanleg van het tracé zal leiden tot een onevenredige belangenaantasting aan de zijde 
van cliënt. Dit licht cliënt als volgt toe. 

Op het moment dat er een bovengronds tracé wordt aangelegd, worden er talrijke hoog
spanningsmasten geplaatst, waarvan meerdere in de directe omgeving van de woning( en) 
en het bedrijfspand van cliënt. 

Dit heeft verschillende effecten op de woon-, leef- en werkomgeving van cliënt. 

11. In zijn algemeenheid vreest cliënt voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens 
en dier door magnetische straling en fijnstof. Voor zijn situatie in het bijzonder, nu het 
perceel van cliënt direct aan het tracé grenst en hij hier zowel woon als werkt. 

12. Verder vreest cliënt dat zijn veiligheid in het geding komt door een toenemende kans op 
ongelukken zoals omwaaien van de masten, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke. In dit 
verband wijst cliënt er op dat tussen zijn woning( en) en de dichtst bijgelegen mast een 
Gasunie pompstation gesitueerd is. De combinatie van gas en een hoogspanningsmast 
doet de kans op ongelukken alleen maar verder toenemen en geeft cliënt een erg onveilig 
gevoel. 

13. Voorts is van belang dat cliënt thans aan de rand van het buitengebied woont en aan de 
achterzijde van zijn perceel uitkijkt op een groene landelijke omgeving. Er lopen geen 
grote wegen of sporen in de directe omgeving of daarbuiten van de woning( en) en het 
bedrijfspand van cliënt. 



0041 

l • 
Pagina 4 
Dossiemr CHU.7.14.014269 

Door de plaatsing van het hoogspanningstracé zal cliënt geconfronteerd worden met een 
aantasting van zijn uitzicht en een aantasting van het landschap. Daar waar cliënt thans 
aan de achterzijde van zijn perceel vrij en ongestoord uitzicht geniet, zal dit uitzicht 
straks - bij doorgang van de plannen - worden ontsiert door de vele hoogspanningsmas
ten die een groot ruimtebeslag hebben en veelal overheersend en detonerend in de lande
lijke omgeving aanwezig zijn. 

Indien en voor zover uwe excellentie zich op het standpunt stelt dat een bepaald uitzicht 
geen voorrecht is en er geen recht bestaat op een bepaalde uitzicht omdat ontwikkelingen 
nu eenmaal plaatsvinden, merkt cliënt op dat er een volwaardig alternatief is, waarbij er 
geen enkel belang van cliënt wordt aangetast. 

14. Cliënt vreest ook aanzienlijke geluidsoverlast te hebben van het hoogspanningstracé. On
der ander door het Corona-effect zal naar mening van cliënt de geluidsdruk in het gebied, 
die thans te typeren is als laag tot zeer laag, in grote mate toenemen. 

In het inpassingsplan wordt het volgende hierover opgemerkt: 

De intensiteit van coronageluid neemt namelijk toe onder natte weersomstandigheden. 
Opgemerkt moet worden dat deze natte omstandigheden zich in Nederland slechts gedu
rende 7- 8% van de tijd voordoen. 

Hier gaat u naar mening van cliënt voorbij aan het gegeven dat Nederland onder invloed 
van de klimaatverandering( en) steeds warmer én natter wordt. 

15. Voorts meent cliënt dat de natuurwaarden in het gebied ernstig zullen worden aangetast 
en de ontwikkeling extra vogelsterfte met zich meebrengt. 

Waardevermindering object cliënt 

16. Cliënt meent dat zijn perceel in waarde zal dalen door de aanleg van het tracé. De stel
lingname dat deze waardevermindering geclaimd kan worden in het kader van een plan
schadeprocedure acht cliënt te kort door de bocht en juridisch niet houdbaar. Zoals be
kend wordt verondersteld is planschade tegenwoordig een tegemoetkoming in de schade 
waarbij in ieder geval de eerste twee procent planschade voor rekening blijft van de aan
vrager. Op grond hiervan zal cliënt bij aanleg van het tracé dus in ieder geval een deel 
van zijn schade niet vergoed krijgen. 

Cliënt bestempeld dit als onrechtmatig nu thans genoegzaam bekend is dat er een alterna
tieve variant (ondergrondse aanleg van het tracé) voorhanden is waarbij er geen sprake 
zal zijn van een waardevermindering van zijn eigendom en aldus van schade. 

Cliënt pleit ervoor dat er een zelfstandige schaderegeling wordt getroffen voor dit tracé 
waarin wordt voorzien in een volledige schadevergoeding voor de waardedaling van het 
object van omwonenden van het tracé. 
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Conclusie

17. Cliënt concludeert op grond van het voorgaande dat zijn belangen op onevenredige wijze
worden aangetast en dat genoegzaam is aangetoond dat er een volwaardig alternatief is
voor het aanleggen van het tracé door het tracé ondergronds aan te leggen. Een onder
grondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen ge
zondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetische straling en fijnstot), neemt aan
zienlijk minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische effecten op de
waarde van mijn gronden.

Verzoek

18. Cliënt verzoekt uw excellentie om bovenstaande zienswijzen gegrond te verklaren, de be
streden besluiten niet verder in procedure te brengen, althans de plannen zodanig aan te
passen dat de 380 kV-verbinding Doetinchem - Wesel ondergronds aangelegd zal wor
den.

Met vriendelijke groet,

DAS

0041 
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Amsterdam 

Kantoor 's-Hertogenbosch / Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam 

Bezoekadres: Onderwijsboulevard 206-224, 's-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam 

SPOED.AANTEKENEN 

Bureau Energieprojecten 
t.a.v. inspraakpunt Doetinchem - Wesel 380KV 
Postbus 23 
2290 AA WATERINGEN 

Bij antwoord vermelden: 
CHK.7.13.058435 

Behandeld door: 
MvK 
Telefoon: 
e-mail: 

Datum: 
30 oktober 2014 
Fax: 

Betreft: Zienswijze 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel (ontwerpinpas
singsplan, het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoog
spanningsver-binding Doetinchem - Wesel) 

Excellentie, 

1. Tot mii heeft zich gewend , wonende te aan de 
aldaar, verder te noemen cliënt, met het verzoek hem bIJ te staan als ge-

machtigde met betrekking tot het hierna volgende. 

2. Cliënt heeft kennis genomen van het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectrapport 
(MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem -
Wesel die gezamenlijk ter inzage liggen van vrijdag 26 september 2014 tot en met don
derdag 6 november 2014, verder te noemen de bestreden besluiten. 

3. Cliënt kan zich met deze besluiten niet verenigen en dient daarom hierbij, en aldus tijdig, 
zienswijzen in tegen voornoemde bestreden besluiten. 

Gronden van de zienswijzen 

4. Cliënt heeft verschillende argumenten om niet in te stemmen met de bestreden besluit zo
als deze thans ter inzage liggen. Zo is cliënt onder andere van mening dat zijn belangen 
op onevenredige wijze worden aangetast. Daarbij is cliënt van mening dat er een vol
waardig alternatief voor het tracé zoals thans voorgesteld door uw excellentie. 

e Keu 
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Cliënt is niet tegen de aanleg van het hoogspanningstracé, maar tegen de wijze waarop dit
thans is voorgesteld in de bestreden besluiten. Cliënt stelt zich namelijk op het standpunt
dat het volwaardige alternatief bestaat uit het aanleggen van een ondergronds tracé. Met
het aanleggen van een ondergronds tracé worden ook de belangrijkste bezwaren die zor
gen voor de onevenredige belangenaantasting aan de zijde van cliënt weggenomen.

Hieronder zal cliënt de zienswijzen puntsgewijs toelichten.

Volwaardig alternatief (ten onrechte niet meegenomen in de MER)

5. Cliënt stelt zich op het standpunt dat er een volwaardig alternatief voorhanden is voor het
tracé zoals dat thans voorligt. Het is naar zijn mening namelijk wel degelijk mogelijk om
het gehele tracé ondergronds aan te leggen als gelijkstroomverbinding.

Het ondergronds aanleggen van een gelijkstroomverbinding is dan ook naar stelling van
cliënt ten onrechte niet meegenomen in de MER, zoals hij hieronder nader zal toelichten.
In de MER moeten de redelijke alternatieven worden meegenomen in het onderzoek. Een
ondergrondse gelijkstroomverbinding is naar mening van cliënt een redelijk alternatief
dat onderzocht had moeten worden.

6. De Stichting Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft u in oktober 2012 een
nota, getiteld 'Het meest milieuvriendelijke alternatief voor de geplande 380 kV hoog
spanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel' toegezonden.

In reactie hierop heeft u een onderzoek naar de technische mogelijkheid van een gelijk
stroomverbinding tussen Doetinchem en Wesellaten verrichten door het Belgische inge
nieursbureau Tractebel.

In de loop van 2013 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit
onderzoek. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is kort gezegd technisch mogelijk,
maar niet geadviseerd.

Indien en voor zover u beroept op dit onderzoek om afte zien van een ondergrondse ge
lijkstroomverbinding, verwijst cliënt u naar de brief die namens de Stichting Achterhoek
voor 380 kV ondergronds op 5 december 2013 aan u gestuurd is en waar de tekortkomin
gen en fouten in het rapport van Traetabel bloot worden gelegd.

Het rapport van Traetabel bevat naar mening van cliënt dan ook onvoldoende motivering
voor uw besluit om af te zien van verder onderzoek in het kader van de MER naar een
ondergrondse gelijkstroomverbinding. In dit verband wijst cliënt er nog nadrukkelijk op
dat er ook alleen onderzoek gedaan is naar de aanleg van gelijkstroom verbinding op Ne
derlands grondgebied en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar Wesel. Dit
geldt zijn inziens voor zowel het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het
milieu.

0042a 
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7. Cliënt wijst in dit verband ook nog op het hoogspanningstracé dat is aangelegd tussen
Spanje en Frankrijk. Dit project staat bekend als het Inelfe-project. Alwaar onder andere
vanwege de milieuvoordelen is gekozen voor het aanleggen van een geheel ondergronds
tracé vergelijkbaar met het tracé dat in de bestreden besluiten ter discussie staat.

8. Daarbij merkt cliënt op dat de mogelijke extra kosten voor een ondergrondse gelijk
stroomverbinding in een periode van circa 4 jaar terugverdiend kunnen worden en dat het
kostenargument om die reden niet van doorslaggevend belang kan zijn in deze discussie.

Voorts moeten naar mening van cliënt niet financiële belangen, maar ruimtelijk planolo
gisch en milieutechnische belangen doorslaggevend zijn in een ruimtelijke procedure als
de onderhavige. Helemaal nu thans de belangen van zoveel verschillende omwonenden
op het spel staan.

9. Kortom: cliënt stelt zich op het standpunt dat uw motivering onvoldoende steekhoudend
is om het altematiefvan een ondergrondse gelijkstroomverbinding niet in de MER mee te
nemen. Cliënt acht dit onacceptabel. Temeer vanwege de enorme milieuvoordelen van
een ondergrondse gelijkstroomverbinding en het hierdoor voorkomen van een onevenre
dige aantasting van zijn zowel zijn persoonlijke als zakelijke belangen.

Onevenredige belangenaantasting

10.De aanleg van het tracé zal leiden tot een onevenredige belangenaantasting aan de zijde
van cliënt. Dit licht cliënt als volgt toe.

Op het moment dat er een bovengronds tracé wordt aangelegd, worden er honderden
hoogspanningsmasten geplaatst, waarvan meerdere in de directe omgeving van de wo
ning van cliënt.

Dit heeft verschillende effecten op de woon- en leefomgeving van cliënt.

11. In zijn algemeenheid vreest cliënt voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens
en dier door magnetische straling en fijnstof. Voor zijn situatie in het bijzonder, nu het
perceel van cliënt direct aan het tracé grenst en hij hier zowel woont als werkt.

12.Vooropgesteld zij dat cliënt thans heel landelijk, rustiek en afgelegen woont in het bui
tengebied. Er zijn lopen geen grote wegen of sporen in de directe omgeving of daarbuiten
van de woning van cliënt.

Door de plaatsing van het hoogspanningstracé zal cliënt geconfronteerd worden met een
aantasting van zijn uitzicht en een aantasting van het landschap. Daar waar cliënt thans
vrij en ongestoord uitzicht geniet, zal dit uitzicht straks - bij doorgang van de plannen -
worden ontsiert door de vele hoogspanningsmasten die een groot ruimtebeslag hebben en
veelal overheersend en detonerend in de landelijke omgeving aanwezig zijn.

0042a 
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Indien en voorzover uwe excellentie zich op het standpunt stelt dat een bepaald uitzicht 
een voorrecht is en er geen recht bestaat op een bepaalde uitzicht omdat ontwikkelingen 
nu eenmaal plaatsvinden, merkt cliënt op dat er een volwaardig alternatief is, waarbij er 
geen enkel belang van cliënt wordt aangetast. 

13. Het landschap ter plaatse heeft een recreatieve functie. Er komen vele toeristen naar deze 
omgeving om te genieten van het uitzicht, de rust en de ruimte. Met de komst van het 
hoogspanningstracé wordt het landschap verstoort en zullen er minder (tot geen) toeristen 
de regio meer bezoeken. Zo zijn er meerdere kleine toeristische ondernemers die bijvoor
beeld een Bed & Breakfast hebben in de regio. De economische gevolgen voor deze toe
ristische ondernemers zullen catastrofaal zijn. 

14. Cliënt zal ferme geluidsoverlast hebben van het hoogspanningstracé. Onder ander door 
het Corona-effect zal de geluidsdruk in het gebied, die thans te typeren is als laag tot zeer 
laag, in grote mate toenemen. 

In het inpassingsplan wordt het volgende opgemerkt hierover: 

De intensiteit van coronageluid neemt namelijk toe onder natte weersomstandigheden. 
Opgemerkt moet worden dat deze natte omstandigheden zich in Nederland slechts ge
durende 7- 8% van de tijd voordoen. 

Hier gaat u voorbij aan het gegeven dat Nederland onder invloed van de klimaatverande
ring( en) steeds warmer én natter wordt. 

15. Voorts meent cliënt dat de natuurwaarden in het gebied ernstig zullen worden aangetast 
en de ontwikkeling extra vogelsterfte met zich meebrengt. 

16. Verder vreest cliënt dat zijn veiligheid in het geding komt door een toenemende kans op 
ongelukken zoals omwaaien van de masten, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke. 

Waardevermindering woning 

17. De woning van cliënt zal in waarde dalen door de aanleg van het tracé. De stellingname 
dat deze waardevermindering geclaimd kan worden in het kader van een planschadepro
cedure acht cliënt te kort door de bocht en juridisch niet houdbaar. Zoals bekend wordt 
verondersteld, is planschade tegenwoordig een tegemoetkoming in de schade waarbij in 
ieder geval de eerste twee procent planschade voor rekening blijft van de aanvrager. Op 
grond hiervan zal cliënt bij aanleg van het tracé dus in ieder geval een deel van zijn scha
de niet vergoed krijgen. 

Cliënt bestempeld dit als onrechtmatig nu thans genoegzaam bekend is dat er een alterna
tieve variant (ondergrondse aanleg van het tracé) voorhanden is waarbij er geen sprake 
zal zijn van een waardevermindering van de woning van cliënt en aldus van schade. 

Cliënt pleit ervoor dat er een zelfstandige schaderegeling wordt getroffen voor dit tracé 
waarin wordt voorzien in een volledige schadevergoeding voor de waardedaling van de 
woningen van omwonenden van het tracé. 
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Conclusie 

18. Cliënt concludeert op grond van het voorgaande dat zijn belangen op onevenredige wijze 
worden aangetast en dat genoegzaam is aangetoond dat er een volwaardig alternatief is 
voor het aanleggen van het tracé door het tracé ondergronds aan te leggen. 

Verzoek 

19. Cliënt verzoekt uw excellentie om bovenstaande zienswijzen gegrond te verklaren, de be
streden besluiten niet verder in procedure te brengen, althans de plannen zodanig aan te 
passen dat de 280 kV-verbinding Doetinchem - Wesel ondergronds wordt aangelegd. 

Met vriendelijke groet, 

DAS 
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Kantoor 's-Hertogenbosch I Postbus 23000, l l 00 DM Amsterdam 

Bezoekadres: Onderwijsboulevard 206-224, 's-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam 

SPOED.AANTEKENEN 

Bureau Energieprojecten 
T.a.v. inspraakpunt Doetinchem- Wesel 380KV 
Postbus 23 
2290 AA WATERINGEN 

Bij antwoord vermelden: 
CHK.9.09.87892 

Behandeld door: 
MvK 
Telefoon: 
e-mail: 

Datum: 
30 oktober 2014 
Fax: 

Betreft: Zienswijze 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel (ontwerpinpas
singsplan, het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoog
spanningsver-binding Doetinchem - Wesel) 

Excellentie, 

1. Tot mii heeft zich gewend , wonende te 
aan de aldaar, alwaar cliënte ook een tled & tlreaktast 

exploiteert onder de naam met het verzoek haar bij te staan als ge-
machtigde met betrekking tot het hierna volgende. 

2. Cliënte heeft kennis genomen van het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectrapport 
(MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem -
Wesel die gezamenlijk ter inzage liggen van vrijdag 26 september 2014 tot en met don
derdag 6 november 2014, verder te noemen de bestreden besluiten. 

3. Cliënte kan zich met deze besluiten niet verenigen en dient daarom hierbij, en aldus tij
dig, zienswijzen in tegen voornoemde bestreden besluiten. 

Gronden van de zienswijzen 

4. Cliënte heeft verschillende argumenten om niet in te stemmen met de bestreden besluit 
zoals deze thans ter inzage liggen. Zo is cliënte onder andere van mening dat zijn belan
gen op onevenredige wijze worden aangetast. Daarbij is cliënte van mening dat er een 
volwaardig alternatief voor het tracé zoals thans voorgesteld door uw excellentie. 

0 Keurmerk Klantgericht Verzekeren 
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Cliënte is niet tegen de aanleg van het hoogspanningstracé, maar tegen de wijze waarop 
dit thans is voorgesteld in de bestreden besluiten. Cliënte stelt zich namelijk op het stand
punt dat het volwaardige alternatief bestaat uit het aanleggen van een ondergronds tracé. 
Met het aanleggen van een ondergronds tracé worden ook de belangrijkste bezwaren die 
zorgen voor de onevenredige belangenaantasting aan de zijde van cliënte weggenomen. 

Hieronder zal cliënte de zienswijzen puntsgewijs toelichten. 

Volwaardig alternatief (ten onrechte niet meegenomen in de MER) 

5. Cliënte stelt zich op het standpunt dat er een volwaardig alternatief voorhanden is voor 
het tracé zoals dat thans voorligt. Het is naar zijn mening namelijk wel degelijk mogelijk 
om het gehele tracé ondergronds aan te leggen als gelijkstroomverbinding. 

Het ondergronds aanleggen van een gelijkstroomverbinding is dan ook naar stelling van 
cliënte ten onrechte niet meegenomen in de MER, zoals hij hieronder nader zal toelich
ten. In de MER moeten de redelijke alternatieven worden meegenomen in het onderzoek. 
Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is naar mening van cliënte een redelijk alterna
tief dat onderzocht had moeten worden. 

6. De Stichting Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft u in oktober 2012 een 
nota, getiteld 'Het meest milieuvriendelijke alternatief voor de geplande 380 kV hoog
spanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel' toegezonden. 

In reactie hierop heeft u een onderzoek naar de technische mogelijkheid van een gelijk
stroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel laten verrichten door het Belgische inge
nieursbureau Tractebel. 

In de loop van 2013 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit 
onderzoek. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is kort gezegd technisch mogelijk, 
maar niet geadviseerd. 

Indien en voor zover u beroept op dit onderzoek om af te zien van een ondergrondse ge
lijkstroomverbinding, verwijst cliënte u naar de brief die namens de Stichting Achterhoek 
voor 380 kV ondergronds op 5 december 2013 aan u gestuurd is en waar de tekortkomin
gen en fouten in het rapport van Tractabel bloot worden gelegd. 

Het rapport van Tractabel bevat naar mening van cliënte dan ook onvoldoende motive
ring voor uw besluit om af te zien van verder onderzoek in het kader van de MER naar 
een ondergrondse gelijkstroomverbinding. In dit verband wijst cliënte er nog nadrukke
lijk op dat er ook alleen onderzoek gedaan is naar de aanleg van gelijkstroom verbinding 
op Nederlands grondgebied en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar We
sel. Dit geldt zijn inziens voor zowel het onderzoek op het gebied van de techniek als dat 
van het milieu. 
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7. Cliënte wijst in dit verband ook nog op het hoogspanningstracé dat is aangelegd tussen 
Spanje en Frankrijk. Dit project staat bekend als het Inelfe-project. Alwaar onder andere 
vanwege de milieuvoordelen is gekozen voor het aanleggen van een geheel ondergronds 
tracé vergelijkbaar met het tracé dat in de bestreden besluiten ter discussie staat. 

8. Daarbij merkt cliënte op dat de mogelijke extra kosten voor een ondergrondse gelijk
stroomverbinding in een periode van circa 4 jaar terugverdiend kunnen worden en dat het 
kostenargument om die reden niet van doorslaggevend belang kan zijn in deze discussie. 

Voorts moeten naar mening van cliënte niet financiële belangen, maar ruimtelijk plano
logisch en milieutechnische belangen doorslaggevend zijn in een ruimtelijke procedure 
als de onderhavige. Helemaal nu thans de belangen van zoveel verschillende omwonen
den op het spel staan. 

9. Kortom: cliënte stelt zich op het standpunt dat uw motivering onvoldoende steekhoudend 
is om het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding niet in de MER mee te 
nemen. Cliënte acht dit onacceptabel. Terneer vanwege de enorme milieuvoordelen van 
een ondergrondse gelijkstroomverbinding en het hierdoor voorkomen van een onevenre
dige aantasting van zijn zowel zijn persoonlijke als zakelijke belangen. 

Onevenredige belangenaantasting 

10. De aanleg van het tracé zal leiden tot een onevenredige belangenaantasting aan de zijde 
van cliënte. Dit licht cliënte als volgt toe. 

Op het moment dat er een bovengronds tracé wordt aangelegd, worden er honderden 
hoogspanningsmasten geplaatst, waarvan meerdere in de directe omgeving van de wo
ning van cliënte. 

Dit heeft verschillende effecten op de woon- en leefomgeving van cliënte. 

11. In zijn algemeenheid vreest cliënte voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens 
en dier door magnetische straling en fijnstof. Voor zijn situatie in het bijzonder, nu het 
perceel van cliënte direct aan het tracé grenst en hij hier zowel woon als werkt. 

12. Vooropgesteld zij dat cliënte thans heel landelijk, rustiek en afgelegen woont in het bui
tengebied. Er zijn lopen geen grote wegen of sporen in de directe omgeving of daarbuiten 
van de woning van cliënte. 

Door de plaatsing van het hoogspanningstracé zal cliënte geconfronteerd worden met een 
aantasting van zijn uitzicht en een aantasting van het landschap. Daar waar cliënte thans 
vrij en ongestoord uitzicht geniet, zal dit uitzicht straks - bij doorgang van de plannen -
worden ontsiert door de vele hoogspanningsmasten die een groot ruimtebeslag hebben en 
veelal overheersend en detonerend in de landelijke omgeving aanwezig zijn. 
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Indien en voorzover uwe excellentie zich op het standpunt stelt dat een bepaald uitzicht
een voorrecht is en er geen recht bestaat op een bepaalde uitzicht omdat ontwikkelingen
nu eenmaal plaatsvinden, merkt cliënte op dat er een volwaardig alternatief is, waarbij er
geen enkel belang van cliënte wordt aangetast.

13.Het landschap ter plaatse heeft een recreatieve functie. Er komen vele toeristen naar deze
omgeving om te genieten van het uitzicht, de rust en de ruimte. Met de komst van het
hoogspanningstracé wordt het landschap verstoort en zullen er minder (tot geen) toeristen
de regio meer bezoeken. Zo zijn er meerdere kleine toeristische ondernemers, waaronder
cliënte, die een Bed& Breakfast heeft in de regio. De economische gevolgen voor deze
toeristische ondernemers zullen catastrofaal zijn.

14. Cliënte zal ferme geluidsoverlast hebben van het hoogspanningstracé. Onder ander door
het Corona-effect zal de geluidsdruk in het gebied, die thans te typeren is als laag tot zeer
laag, in grote mate toenemen.

In het inpassingsplan wordt het volgende opgemerkt hierover:

De intensiteit van coronageluid neemt namelijk toe onder natte weersomstandigheden.
Opgemerkt moet worden dat deze natte omstandigheden zich in Nederland slechts ge
durende 7- 8% van de tijd voordoen.

Hier gaat u voorbij aan het gegeven dat Nederland onder invloed van de klimaatverande
ring(en) steeds warmer én natter wordt.

15.Voorts meent cliënte dat de natuurwaarden in het gebied ernstig zullen worden aangetast
en de ontwikkeling extra vogelsterfte met zich meebrengt.

16.Verder vreest cliënte dat zijn veiligheid in het geding komt door een toenemende kans op
ongelukken zoals omwaaien van de masten, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke.

Waardevermindering woning

17.De woning van cliënte zal in waarde dalen door de aanleg van het tracé. De stellingname
dat deze waardevermindering geclaimd kan worden in het kader van een planschadepro
cedure acht cliënte te kort door de bocht en juridisch niet houdbaar. Zoals bekend wordt
verondersteld is planschade tegenwoordig een tegemoetkoming in de schade waarbij in
ieder geval de eerste twee procent planschade voor rekening blijft van de aanvrager. Op
grond hiervan zal cliënte bij aanleg van het tracé dus in ieder geval een deel van zijn
schade niet vergoed krijgen.

Cliënte bestempeld dit als onrechtmatig nu thans genoegzaam bekend is dat er een alter
natieve variant (ondergrondse aanleg van het tracé) voorhanden is waarbij er geen sprake
zal zijn van een waardevermindering van de woning van cliënte en aldus van schade.

Cliënte pleit ervoor dat er een zelfstandige schaderegeling wordt getroffen voor dit tracé
waarin wordt voorzien in een volledige schadevergoeding voor de waardedaling van de
woningen van omwonenden van het tracé.

0042b 
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Conclusie

18.Cliënte concludeert op grond van het voorgaande dat zijn belangen op onevenredige wij
ze worden aangetast en dat genoegzaam is aangetoond dat er een volwaardig alternatief is
voor het aanleggen van het tracé door het tracé ondergronds aan te leggen.

Verzoek

19. Cliënt verzoekt uw excellentie om bovenstaande zienswijzen gegrond te verklaren, de be
streden besluiten niet verder in procedure te brengen, althans de plannen zodanig aan te
passen dat de 280 kV-verbinding Doetinchem - Wesel ondergronds wordt aangelegd.

Met vriendelijke groet,

DAS

0042b 
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Kantoor 's-Hertogenbosch / Postbus 23000, 1100 DMAmsterdam
Bezoekadres: Onderwijsboulevard 206-224, 's-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam

SPOED,AANTEKENEN

Bureau Energieprojecten
T.a.v. inspraakpunt Doetinchem - Wesel380KV
Postbus 23
2290 AA WATERINGEN

Bij antwoord vermelden:
CHK.6.14.100828

Behandeld door:

Telefoon: -
e-mail:

Datum:
4 november 2014
Fax:

Betreft: Zienswijze 380 kV hoogspanningsverhinding Doetinchem - Wesel (ontwerpinpas
sings plan, het milieuetTectrapport (MER) en de ontwerphesluiten voor de 380 kV hoog
spanningsver-hinding Doetinchem - Wesel)

Excellentie,

1. Tot mij heeft zich gewend wonende aan de
aldaar, verder te noemen client, met het verzoek hem bij te staan als

gemachtigde met betrekking tot het hiema volgende.

2. Client heeft kennis genomen van het ontwerpinpassingsplan, het milieueffectrapport
(MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem
Wesel die gezamenlijk ter inzage liggen van vrijdag 26 september 2014 tot en met don
derdag 6 november 2014, verder te noemen de bestreden besluiten.

3. Client kan zich met deze besluiten niet verenigen en dient daarom hierbij, en aldus tijdig,
zienswijzen in tegen voomoemde bestreden besluiten.

Gronden van de zienswijzen

4. Client heeft verschillende argumenten om niet in te stemmen met de bestreden besluit zo
als deze thans ter inzage liggen. Zo is client onder andere van mening dat zijn belangen
op onevenredige wijze worden aangetast. Daarbij is client van mening dat er een vol
waardig altematief voor het trace zoals thans voorgesteld door uw excellentie.

e Keurmerk Kiantgericht Verzekeren

Posta(jres :)2069 '.,)737 N:..-l6 ABI:IA 0243 160496
Amsterdam

Postbus 23000
!100 OM Arnste!oan'

33110754
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Client is niet tegen de aanleg van het hoogspanningstrace, maar tegen de wijze waarop dit
thans is voorgesteld in de bestreden besluiten. Client stelt zich namelijk op het standpunt
dat het volwaardige altematief bestaat uit het aanleggen van een ondergronds trace. Met
het aanleggen van een ondergronds trace worden ook de belangrijkste bezwaren die zor
gen voor de onevenredige belangenaantasting aan de zijde van client weggenomen.

Hieronder zal client de zienswijzen puntsgewijs toelichten.

Volwaardig alternatief (ten onrechte niet meegenomen in de MER)

5. Client stelt zich op het standpunt dat er een volwaardig altematiefvoorhanden is voor het
trace zoals dat thans voorligt. Het is naar zijn mening namelijk wel degelijk mogelijk om
het gehele trace ondergronds aan te leggen als gelijkstroomverbinding.

Het ondergronds aanleggen van een gelijkstroomverbinding is dan ook naar stelling van
client ten onrechte niet meegenomen in de MER, zoals hij hieronder nader zal toelichten.
In de MER moeten de redelijke altematieven worden meegenomen in het onderzoek. Een
ondergrondse gelijkstroomverbinding is naar mening van client een redelijk altematief
dat onderzocht had moeten worden.

6. De Stichting Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft u in oktober 2012 een
nota, getiteld 'Het meest milieuvriendelijke altematiefvoor de geplande 380 kV hoog
spanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel' toegezonden.

In reactie hierop heeft u een onderzoek naar de technische mogelijkheid van een gelijk
stroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel laten verrichten door het Belgische inge
nieursbureau Tractebel.

In de loop van 2013 heeft u de Tweede Kamer gemformeerd over de uitkomsten van dit
onderzoek. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is kort gezegd technisch mogelijk,
maar niet geadviseerd.

Indien en voor zover u beroept op dit onderzoek om afte zien van een ondergrondse ge
lijkstroomverbinding, verwijst client u naar de brief die namens de Stichting Achterhoek
voor 380 kV ondergronds op 5 december 2013 aan u gestuurd is en waar de tekortkomin
gen en fouten in het rapport van Tractabel bloot worden gelegd.

Het rapport van Tractabel bevat naar mening van client dan ook onvoldoende motivering
voor uw besluit om af te zien van verder onderzoek in het kader van de MER naar een
ondergrondse gelijkstroomverbinding. In dit verband wijst client er nog nadrukkelijk op
dat er ook aIleen onderzoek gedaan is naar de aanleg van gelijkstroom verbinding op Ne
derlands grondgebied en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar Wesel. Dit
geldt zijn inziens voor zowel het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het
milieu.
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7. Client wijst in dit verband ook nog op het hoogspanningstrace dat is aangelegd tussen
Spanje en Frankrijk. Dit project staat bekend als het Inelfe-project. Alwaar onder andere
vanwege de milieuvoordelen is gekozen voor het aanleggen van een geheel ondergronds
trace vergelijkbaar met het trace dat in de bestreden besluiten ter discussie staat.

8. Daarbij merkt client op dat de mogelijke extra kosten voor een ondergrondse gelijk
stroomverbinding in een periode van circa 4 jaar terugverdiend kunnen worden en dat het
kostenargument om die reden niet van doorslaggevend belang kan zijn in deze discussie.

Voorts moeten naar mening van client niet financiele belangen, maar ruimtelijk planolo
gisch en milieutechnische belangen doorslaggevend zijn in een ruimtelijke procedure als
de onderhavige. Helemaal nu thans de belangen van zoveel verschillende omwonenden
op het spel staan.

9. Kortom: client stelt zich op het standpunt dat uw motivering onvoldoende steekhoudend
is om het altematief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding niet in de MER mee te
nemen. Client acht dit onacceptabel. Temeer vanwege de enorme milieuvoordelen van
een ondergrondse gelijkstroomverbinding en het hierdoor voorkomen van een onevenre
dige aantasting van zijn zowel zijn persoonlijke als zakelijke belangen.

Straling

10. Client heeft een boerderijwinkel. De boerderijwinkel kan client in de toekomst niet meer
gebruiken. Deze biologische winkelligt in de stralingszone en zal potentiele klanten af
stoten. Hierdoor kan client zijn plannen voor de toekomst met de boerderijwinkel niet
meer uitvoeren waardoor client economische schade ondervinden van deze plannen. Voor
deze boerderijwinkel is clienten in bezit van een vergunning, inclusief terras ;

Bomenkap op terrein van client, strijd met flora en faunawetgeving

11. Er zal bomenkap plaats moeten vinden op het perceel van client. Client gaat hier niet mee
akkoord, deze groenstrook moet in tact blijven of opgeschoven worden met daarbij com
pensatie van verloren vierkante meters grond. In de plannen wordt aangegeven dat het
gaat om de kap van twaalf bomen, in werkelijkheid gaat het evenwel om 24 bomen.

Daamaast heeft client ook zelf natuur ontwikkeld op zijn grond: naast een kerkuil, steen
uil, zwaluwen en verschillende soorten vleermuizen, zijn er levendbarende hagedissen
gesignaleerd. Deze staan op de rode lijst maar de kap wordt voorgesteld zonder dat er
onderzoek is gedaan naar flora en fauna

Onevenredige belangenaantasting

12.De aanleg van het trace zalleiden tot een onevenredige belangenaantasting aan de zijde
van client. Dit licht client als volgt toe.

Op het moment dat er een bovengronds trace wordt aangelegd, worden er honderden
hoogspanningsmasten geplaatst, waarvan meerdere in de directe omgeving van de wo-
ning van client.
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Dit heeft verschillende effecten op de woon- en leefomgeving van client.

13. In zijn algemeenheid vreest client voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens
en dier door magnetische straling en fijnstof. Voor zijn situatie in het bijzonder, nu het
perceel van client direct aan het trace grenst en hij hier zowel woont als werkt.

14.Vooropgesteld zij dat client thans heellandelijk, rustiek en afgelegen woont in het bui
tengebied. Er zijn lopen geen grote wegen of sporen in de directe omgeving of daarbuiten
van de woning van client.

Door de plaatsing van het hoogspanningstrace zal client geconfronteerd worden met een
aantasting van zijn uitzicht en een aantasting van het landschap. Daar waar client thans
vrij en ongestoord uitzicht geniet, zal dit uitzicht straks - bij doorgang van de plannen -
worden ontsiert door de vele hoogspanningsmasten die een groot ruimtebeslag hebben en
veelal overheersend en detonerend in de landelijke omgeving aanwezig zijn.

Indien en voorzover uwe excellentie zich op het standpunt stelt dat een bepaald uitzicht
een voorrecht is en er geen recht bestaat op een bepaalde uitzicht omdat ontwikkelingen
nu eenmaal plaatsvinden, merkt client op dat er een volwaardig alternatief is, waarbij er
geen enkel belang van client wordt aangetast.

15. Het landschap ter plaatse heeft een recreatieve functie. Er komen vele toeristen naar deze
omgeving om te genieten van het uitzicht, de rust en de ruimte. Met de komst van het
hoogspanningstrace wordt het landschap verstoort en zullen er minder (tot geen) toeristen
de regio meer bezoeken. Zo zijn er meerdere kleine toeristische ondememers die bijvoor
beeld een Bed & Breakfast hebben in de regio. De economische gevolgen voor deze toe
ristische ondememers zullen catastrofaal zijn.

16. Client zal ferme geluidsoverlast hebben van het hoogspanningstrace. Onder ander door
het Corona-effect zal de geluidsdruk in het gebied, die thans te typeren is als laag tot zeer
laag, in grote mate toenemen.

In het inpassingsplan wordt het volgende opgemerkt hierover:

De intensiteit van coronageluid neemt namelijk toe onder natte weersomstandigheden.
Opgemerkt moet worden dat deze natte omstandigheden zich in Nederland slechts ge
durende 7- 8% van de tijd voordoen.

Hier gaat u voorbij aan het gegeven dat Nederland onder invloed van de klimaatverande
ring(en) steeds warmer en natter wordt.

17.Voorts meent client dat de natuurwaarden in het gebied emstig zullen worden aangetast
en de ontwikkeling extra vogelsterfte met zich meebrengt.

18.Verder vreest client dat zijn veiligheid in het geding komt door een toenemende kans op
ongelukken zoals omwaaien van de masten, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke.

Waardevermindering woning

0042c
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19. De woning van client zal in waarde dalen door de aanleg van het trace. De stellingname

dat deze waardevermindering geclaimd kan worden in het kader van een planschadepro
cedure acht client te kort door de bocht enjuridisch niet houdbaar. Zoals bekend wordt
verondersteld, is planschade tegenwoordig een tegemoetkoming in de schade waarbij in
ieder geval de eerste twee procent planschade voor rekening blijft van de aanvrager. Op
grond hiervan zal client bij aanleg van het trace dus in ieder geval een deel van zijn scha
de niet vergoed krijgen.

Client bestempeld dit als onrechtmatig nu thans genoegzaam bekend is dat er een altema
tieve variant (ondergrondse aanleg van het trace) voorhanden is waarbij er geen sprake
zal zijn van een waardevermindering van de woning van client en aldus van schade.

Client pleit ervoor dat er een zelfstandige schaderegeling wordt getroffen voor dit trace
waarin wordt voorzien in een vo lledige schadevergoeding voor de waardedaling van de
woningen van omwonenden van het trace.

Conclusie

20. Client concludeert op grond van het voorgaande dat zijn be1angen op onevenredige wijze
worden aangetast en dat genoegzaam is aangetoond dat er een volwaardig altematief is
voor het aanleggen van het trace door het trace ondergronds aan te leggen.

Verzoek

21. Client verzoekt uw excellentie om bovenstaande zienswijzen gegrond te verklaren, de be
streden besluiten niet verder in procedure te brengen, althans de plannen zodanig aan te
passen dat de 280 kV-verbinding Doetinchem - Wesel ondergronds wordt aangelegd.

Met vriendelijke groet,

DAS

0042c
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Bureau Energieproducten 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 KV 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Doesburg, 31 oktober 2014 

ONTVANGEN 0 4 NOV ZD14 

Betreft: Zienswijzen Milieueffectrapport <MER) en Ontwero-lnpassingsplan voor de 
380 KV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Geachte mevrouw/heer, 

De Provinciale Commissie Gelderland van Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft 
kennis genomen van bovengenoemde rapporten. 
Indachtig onze doelstelling als erfgoedvereniging kan Bond Heemschut worden 
aangemerkt als belanghebbende. 
In oktober 2009 heeft onze commissie zich reeds verdiept in de z.g. Startnotitie 
(Reikwijdte en Detailniveau ...... ) als voorbereiding op de MER-studie. Daarbij zijn 
diverse opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan, die zijn geîllustreerd met 
op enkele topografische kaartfragmenten, schaal 1 :25 000, ingetekende tracé
mogelijkheden. 
Op grond van de doelstellingen van onze vereniging heeft Heemschut zich, bij de 
bestudering van beide omvangrijke rapporten, geconcentreerd op de aspecten die 
met onze doelstellingen het meest in overeenstemming zijn en waarin leden van de 
commissie deskundigheid bezitten. In verband hiermee hebben wij ons vooral gericht 
op de aspecten Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie. Deze aspecten zijn de 
leidraad geweest bij de verschillende onderdelen van de beide rapporten. In de 
zienswijzen wordt vanuit deze aspecten commentaar gegeven, waarbij het MER
rapport leidend is geweest als basis voor het ontwerp-lnpassingsplan. 

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. 

Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.M. Prinses Beatrix. 

Erfgoedvereniging Heemschut 1 Nieuwezijds Kolk 28 1 1012 PV Amsterdam 1 www.heemschut.nl l info@heemschut.nl 
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Milieueffectrapport DW380 
Hoofdstuk 1 (Inleiding) 
Deze geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen. 

Hoofdstuk 3 (Voorgenomen activiteit en alternatieve ontwikkelingen) 
In het overzicht Wettelijk- en Beleidskader DW380 (3.1) wordt op blz. 44 in tabel 4 de 
opvolger gemist van de Gelderse kadernota Belvoir 3 betreffende het provinciaal 
cultuurhistorisch beleid. 
Onder 3.2.1 (Uitbreiding 380KV .... ),op blz 45 t/m 48 wordt van station Doetinchem 
380KV aangegeven welke werkzaamheden voor deze uitbreiding nodig zijn. In 
verband met verstoring van de bodem d.m.v. afgraving en fundering met heipalen is 
het van belang na te gaan of ter plaatse archeologisch bodemonderzoek moet plaats 
vinden. 
Op blz. 51 wordt aangegeven dat "lange rechtstanden" te verkiezen zijn vanuit 
landschappelijk oogpunt i.v.m. de zwaarte van hoekmasten. Daar staat tegenover dat 
het volgen van belangrijke structuurlijnen in het landschap ook gewenst kan zijn. 
Op blz 53 onder 3.2.4. (Aanleg van de verbinding) wordt in stap 2 (Het leggen van de 
fundering) aangegeven dat geheid wordt. Hierdoor kan verstoring van archeologisch 
waardevol erfgoed optreden. Heemschut wijst op de noodzaak van archeologisch 
bodemonderzoek op alle plaatsen waar fundering moet worden aangelegd. 
In paragraaf 3.3.1. (Traceringsprincipes uit het SEV 111) wordt op blz 60 beschreven 
welke bundelingsmogelijkheden in de zoekgebieden voor DW380 aanwezig zijn. 
Heemschut is van mening, dat, naast bovenregionale infrastructuur, ook gekeken 
moet worden naar het landschappelijk (hoofd)patroon. Daarvoor komen, in dit geval, 
behalve de stadsrand van Doetinchem, ook de zuidoostelijk gerichte structuurlijnen 
(wegen, rivierdal, zandruggen met bebouwing, bossen en akkerbouw enz.) in aan
merking, die gevormd zijn door de Oude IJssel en de Aa-Strang. 
In zijn algemeenheid onderschrijven wij hetgeen geschreven en geîllustreerd is ten 
aanzien van "samenhang met landschap" op de blz. 61t/m63. 
Met betrekking tot paragraaf 3.4.2. (Grensgebied ..... ) heeft Heemschut t.a.v. het 
aspect "Landschap" op blz 71 een enigszins afwijkende mening. Vanuit de hier 
getoonde gegevens in fig 22 (blz 69) en het betreffende topografische kaartbeeld, 
schaal 1 :50 000, van deze zone, komt het ons voor dat hier aan het landschapsbeeld 
flink afbreuk gedaan zou worden door een hoogspanningstracé. 

Hoofdstuk 4 (Gebiedsbeschrijving) 
Blz 73 e.v. geeft geen aanleiding tot opmerkingen; Heemschut kan zich vinden in de 
globale beschrijvingen van paragraaf 4.4., Landschap en Cultuurhistorie. 
Dat geldt ook voor paragraaf 4. 7 Archeologie. 

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. 

Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.M. Prinses Beatrix. 

Erfgoedvereniging Heemschut 1 Nieuwezijds Kolk 28 1 1012 PV Amsterdam 1 www.heemschut.nl 1 info@heemschut.nl 
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Hoofdstuk 5 (Tracéalternatieven voor de 380KV-verbinding) 
Bestudering van deze alternatieven geeft Heemschut aanleiding tot de volgende 
opmerkingen: 
- Alternatief West 1 (5.1.1.) heeft de voorkeur boven West 1 a in verband met het 
gekozen tracé, vooral het landschappelijk effect ten zuiden van de A 18. 
Bij tracé 1 a bestaat overigens de mogelijkheid dat het gebied tussen de Oude IJssel, 
ter hoogte van havesathe De Kemnade en de N317 in gebruik genomen zal worden 
als nieuwe locatie voor het ziekenhuis "Slingeland". 
- Alternatief West 2 (5.1.2.) heeft als voordeel de grote rechtstanden. Het ontziet 
echter nauwelijks havesathe De Kemnade en gaat door landgoed Wisch heen. Grote 
nadelen zijn verder de vele knikken die in het tracé gemaakt moeten worden. 
Heemschut ziet dit als groot bezwaar omdat het landschapsbeeld ernstig verstoord 
wordt. 
- Het bezwaar bij tracé West 3 (5.1.3.) wordt gevormd door de vele knikken in het 
deel ten noorden van de A 18 (waarom om het bedrijventerrein heen en niet dwars 
door?) + het "vreemde" tracé om de bebouwing van het dorp Warm te ontwijken. 
Waarom niet in een rechte lijn, westelijk van Warm, naar Vethuizen? 
De varianten West 3a en West 3b geven geen verbeterde oplossing voor het 
ontwijken van de bebouwing van Warm. 
- Het deel van het Alternatief tracé Oost 1 ten noorden van de A 18 + de bundeling 
met de autoweg, heeft onze voorkeur boven alternatief Oost 1 a, in verband met de 
vele richtingsveranderingen in Oost 1a. Ten zuiden van de A18 geeft Oost 1a een 
rustiger beeld, maar doorkruist een relatief dichter bebouwd en gebruikt gebied. Het 
is de vraag of dat een voordeel is ten opzichte van Oost 1. 
- Alternatief Oost 2 roept bij Heemschut vraagtekens op vanaf het punt waar deze de 
150KV-Winterswijk kruist ten zuiden van de A 18. De terug buiging + kruising van de 
A 18 heeft tot gevolg dat een verstorend beeld optreedt rond havesathe De Kemnade 
en het gebied bij Groot Koekendaal. Ten noorden van de A18 wordt het bosgebied 
"De Wrange" doorsneden en treedt verstoring op van het karakteristieke landschaps
beeld aan de rand van landgoed "De Slangenburg". 
Het voordeel van Oost 2a is dat hiermee de bovengenoemde verstoring enigszins 
vermindert wordt. 

Hoofdstuk 6 (Overzicht effecten ...... ) 
In dit hoofdstuk geeft tabel 9, op blz 110, een overzicht van de effectscores van de 
tracéalternatieven. Heemschut heeft deze tabel vergeleken met de opmerkingen die 
zij hierover heeft gemaakt bij de verschillende alternatieven. Daarbij valt op dat de 
alternatieven West 2 en West 3 in de tabel geringer negatief worden beoordeeld dan 
door Heemschut; de vele richtingveranderingen zijn daarvan de oorzaak. Voor de 
overige effecten wordt verwezen naar ons commentaar bij hoofdstuk 5. 
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De conclusies in de paragraven 6.2.1. t/m 6.4, ten aanzien van het landschap, 
hebben onze instemming. Een uitzondering maken wij voor de beschreven 
verwachting dat het tracé minder waarneembaar zal zijn als gevolg van relatieve 
beslotenheid van het gebied ten oosten van Gaanderen en Silvolde. 

Hoofdstuk 7 (Meest Milieuvriendelijk Alternatief) 
In dit hoofdstuk, blz. 122 e.v., is de conclusie dat de betreffende keuze tussen de 
westelijke en de oostelijke corridor helder is en heeft ook de voorkeur van 
Heemschut. Ook kan ingestemd worden met de keuzes in het gebied ten noorden 
van de A 18 en ten zuiden daarvan tot en met het Grensgebied (7 .2. 1. t/m 7 .4 ). 
Hetzelfde geldt voor de paragraven 7.5 en 7.6. 

Hoofdstukken 8 en 9 
Deze geven geen aanleiding tot het maken van kritische opmerkingen. 

Heemschut heeft in haar zienswijze bij de Startnotitie van 19 oktober 2009 sterk 
gepleit voor het zoveel mogelijk combineren van de 380KV-leiding met de bestaande 
150KV en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de bestaande hoofdlijnen 
in de landschappelijke karakteristiek. Uit cultuurhistorisch oogpunt is dat van groot 
belang. Geconstateerd kan worden dat met het voorgestelde Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief dit in grote mate is gelukt. 

Hoofdstuk 12 (Effecten landschap en cultuurhistorie) 
De landschappelijke benadering ( 12.1., blz 186) van de problematiek rond de 
tracékeuze en de plaatsing van de hoogspanningslijnen spreken Heemschut aan. De 
visuele complexiteit van zo'n lijn dient zo klein mogelijk gehouden te worden. 
De uitgangspunten voor de benadering/analyse van het landschap zijn juist. 
Het landschappelijk hoofdpatroon ( 12.2. 1.) en de gebiedskarakteristiek ( 12.2.2.) 
hebben onze instemming. Dat geldt ook voor het overzicht Landgoederen en 
Buitenplaatsen en Waardevolle Structuren. 
Het overzicht Effectscores Landschap en Cultuurhistorie (tabel 31, blz 195) komt in 
grote lijnen overeen met de opmerkingen van Heemschut bij de beschrijving van de 
verschillende tracéalternatieven van hoofdstuk 5. 
De Effectbeoordeling- en Beschrijving Landschap en Cultuurhistorie (12.3) geeft 
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. In het algemeen kan Heemschut 
zich vinden in de beoordelingen. 
Op blz. 205 wordt t.a.v. de alternatieven Oost bij het "Dekzandlandschap van de 
Achterhoek" opgemerkt dat de "relatieve beslotenheid van het gebied" er voor zorgt 
dat het gebruikte verloop van het tracé beperkt waarneembaar is. Heemschut meent 
echter dat de maat en schaal van de beplantingselementen en de bebouwing in het 
gebied niet in verhouding staan tot die van de hoogspanningslijnen. De genoemde 
elementen spelen dus slechts een ondergeschikte rol. 
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Opvallend is dat bij paragraaf 12.3.5. (Beïnvloeding van samenhang specifieke 
elementen op mastniveau) bij de tracéalternatieven steeds alleen de monumentale 
bomenlaan "Kruisallee" op buitenplaats De Kemnade wordt genoemd, maar niet de 
buitenplaats zelf + het ensemble met de Bluemerhoeve. Het totaalbeeld van deze 
omgeving, bij de vroegere oversteekplaats van de Oude IJssel (Het Veer) is cultuur
historisch waardevol en zou als zodanig ook vermeld moeten worden. Ook de 
verharde weg die van "Het Veer" in noordoostelijke richting naar de N317 loopt, is al 
zeer oud en gaf toegang tot de brug over de Oude IJssel. 

In relatie tot hetgeen Heemschut heeft geschreven over de rol van beplanting in 
verband met maat en schaal t.o.v. hoogspanningslijnen (zie hierboven), merken wij 
op dat wij het eens zijn met hetgeen betoogd wordt op blz 212 onder het kopje "Zicht 
op de verbinding". 

Hoofdstuk 15 (Effecten Archeologie) 
De effecten van dit aspect worden in dit hoofdstuk (blz 255 e.v.) te summier 
beschreven; alleen de conclusies worden vermeld. Voor een goede beoordeling is dit 
te weinig. Dat komt duidelijk tot uiting in fig. 92 op blz 257, waar slechts 2 legenda
eenheden worden vermeld, terwijl op de kaart 20 nummers van relevante 
monumenten of monumentale situaties zijn aangegeven. Een uitvoeriger legenda 
was hier op zijn plaats geweest. 
Heemschut is van mening dat veldonderzoek absoluut noodzakelijk is op de plaatsen 
waar het vermoeden bestaat van archeologische indicatoren. 

Ontwero-lnpassingsplan 
Hoofdstuk 2 (Projectbeschrijving) 
In paragraaf 2.3.3., blz 32/33, wordt aangegeven dat gegraven moet worden t.b.v. de 
uitbreiding van het hoogspanningsstation. Heemschut wijst erop dat hiervoor 
archeologisch bodemonderzoek gewenst is. Dit geldt ook voor de graaf
werkzaamheden die nodig zijn voor het ondergronds brengen van de 150KV-kabels 
(2.3.4., blz 34). 

Hoofdstuk 3 (Ruimtelijk beleid) 
In de zienswijze voor de Milieueffectrapportage t.b.v. het inpassingsplan heeft 
Heemschut aangegeven dat voor het provinciaal/regionaal beleid de kadernota 
Belvoir wordt gemist. Ook in paragraaf 3.2. van het ontwerp-lnpassingsplan (blz 45 
e.v.) wordt deze nota gemist. 
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Hoofdstuk 4 (Beschrijving plangebied en omgeving) 
In het kader van de beschreven werkgebieden op blz 55 (onderaan) moet vermeld 
worden, dat het ziekenhuis "Slingeland" te Doetinchem plannen in ontwikkeling heeft 
om, direct ten zuiden van de A18, ter hoogte van de afslag bij de N317, een nieuw 
ziekenhuiscomplex te bouwen. 
Het landschappelijk hoofdpatroon (paragraaf 4.1.1., blz 61 e.v.) heeft de instemming 
van Heemschut. Met betrekking tot de gebiedskarakteristieken (4.4.2., blz 63 e.v.) 
zijn er de volgende opmerkingen: 
- Oude IJsseldal bij Keppel: behalve het landgebruik als grasland is opvallend dat 
een flinke strook gronden, globaal noord-zuid gericht, westelijk van de N814, in 
gebruik is voor akkerbouw. Dit zal te maken hebben met de samenstelling van de 
bodem. Cultuurhistorisch is ook de Wehlse Beek van belang. 
- Het hoevenlandschap van Wehl: cultuurhistorisch waardevolle elementen zijn ook 
te vinden in het gebied tussen Wehl en Doetinchem. 
- Het beekdal van de Aa-Strang: de beschrijving op blz 66, bij het Anholtse Broek, 
vindt Heemschut wat te summier. Het deel tussen het bosgebied van het Anholtse 
Broek en de Aa-Strang wordt gekenmerkt door een zekere mate van klein
schaligheid, waardoor een bijzondere karakteristiek ontstaat. 

Bij paragraaf 4.4.3., blz 66 e.v., heeft Heemschut de volgende opmerkingen: 
- T.a.v. landgoed De Kemnade: aan de beschrijving kan worden toegevoegd, dat ook 
de weg ten oosten van de Oude IJssel, tussen de rivier en de N317, een kenmerk is 
van het landgoed, dat samenvalt met de voor dit oostelijke gebied karakteristieke 
verkaveling. 
-T.a.v. Waardevolle Structuren: behalve het karakteristieke wegennet komen in het 
gebied ook meanderende smalle waterlopen voor, die even kenmerkend zijn. Beide 
patronen vinden hun oorsprong in de grillige bewegingen van het water en zijn dus 
cultuurhistorisch van belang. 

Bij paragraaf 4.4.4., blz 67, (Landschappelijke en Cultuurhistorische karakteristiek) 
zijn, behalve de genoemde rijksmonumenten in het gebied, een flink aantal 
karakteristieke boerderijen aanwezig. Deze zijn waarschijnlijk voor een deel geen 
gemeentelijk monument, maar wel te beschrijven als (voor het gebied) "waardevolle 
cultuurhistorisch" belangrijke elementen. 

Hoofdstuk 5 (Onderbouwing tracékeuze) 
Hierin wordt beschreven op welke wijze de keuze tot stand is gekomen voor het 
Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). In feite is het een herhaling van de 
Milieueffectrapportage. Voor commentaar op dit hoofdstuk verwijst Heemschut 
derhalve naar haar zienswijze bij deze MER. 

Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. 

Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.M. Prinses Beatrix. 

Erfgoedvereniging Heemschut 1 Nieuwezijds Kolk 28 f 1012 PV Amsterdam 1 www.heemschut.nl 1 info@lheemschut.nf 



0043 

eRFGoeoveRen1G1nG 

HEEMSCHUT 

Ten overvloede wordt vermeld dat wij kunnen instemmen met de beschrijving en 
motivering van de tracékeuze zoals aangegeven in de paragraven 5.6.2. en 5.6.3., 
Blz 86 e.v .. 

Hoofdstuk 6 (Milieu en waarden) 
In dit hoofdstuk zijn voor Heemschut vooral de paragraven 6.6. (Landschap en 
Cultuurhistorie) en 6.8 (Archeologie) van belang. Hierop richt zich dan ook onze 
aandacht 
Opvallend is dat in 6.6.1. (blz 11 O), bij de opsomming van het nationaal en regionaal 
beleid, de provinciale nota Belvoir is genoemd, terwijl wij deze nota hebben gemist in 
de MER. 
Voor opmerkingen betreffende het landschappelijk hoofdpatroon wordt verwezen 
naar hetgeen daarover is geschreven bij paragraaf 4.4.2" Dat geldt ook voor onze 
opmerkingen t.a.v. de lokale elementen op blz 113 en 114; zie daarvoor onze aan
vullingen bij paragraaf 4.4.3 .. 
Zoals reeds hierboven beschreven is, behalve de samenhang tussen monument en 
landschap (blz 114, 59 alinea), ook samenhang aanwezig tussen monument en 
geomorfologie (reliëf, bodem, water). 
Heemschut stemt in met de beschreven effecten in paragraaf 6.6.3., blz 115 e.v., op 
het landschappelijk hoofdpatroon, de Gebiedskarakteristiek. 
Betreffende de "lokale elementen", blz 117 e.v., merkt Heemschut op dat, bij de 
detaillering in het veld, de visuele beïnvloeding zoveel mogelijk vermeden moet 
worden, maar dat daaraan niet altijd te ontkomen is. Zeer gevoelig hiervoor is de 
omgeving van landgoed De Kemnade. Echter, op dit moment bevindt zich ter plaatse 
de bestaande 150KV-hoogspanningsleiding. 
De paragraven 6.6.4. (Landschapsplan) en 6.6.5. (Conclusie) hebben onze 
instemming. 
Paragraaf 6. 7. (Bodem en water) is voor Heemschut van belang waar het gaat om 
het aspect "Bodem" (blz 121 e.v.) en dan met name waar het gaat om "aardkundige 
waarde". Geomorfologische verschijnselen zijn vaak van groot belang geweest voor 
antropogene activiteiten en derhalve cultuurhistorisch van belang en waarde. Het 
betreft dan gebiedsspecifieke bodemkwaliteiten waarmee zoveel mogelijk rekening 
gehouden moet worden. 
Voor opmerkingen t.a.v. het aspect Archeologie (paragraaf 6.8) kan verwezen 
worden naar hetgeen hierover is opgemerkt in onze zienswijze bij het MER, 
hoofdstuk 15. In het algemeen is Heemschut voorstander van een uitgebreider 
veldonderzoek ter plaatse van de mastvoeten, dan het vermelde inventariserend 
veldonderzoek. Hetzelfde voorbehoud maken wij bij het aanleggen van de 
ondergrondse 150KV-verbindingen in het gebied ten noordwesten van Doetinchem 
(paragraaf 6.12.4., blz 155). Dit tracé kruist op een aantal plaatsen Archeologische 
Waardevolle Verwachtingsgebieden in de categorie "hoog" en "middelhoog'. 
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Op een aantal plaatsen in het Ontwerp-lnpassingsplan wordt, v.w.betr. het landschap 
en landschappelijke in passingen, verwezen naar "bijlage 2". 
In de inhoudsopgave staat voor bijlage 2 genoteerd "Overzichtskaart DW380". Het 
blijkt dat na bijlage 15, uit de inhoudsopgave, nog voorkomt het onderdeel "Regels" 
en dat "bijlage 2 Landschapsplan" daarvan deel uitmaakt. Dit had in de inhouds
opgave duidelijk vermeld moeten worden; nu is het bijna niet te vinden. 
Overigens kan Heemschut zich zeer goed vinden in de voorgestelde 
landschappelijke aanpassingen in het Landschapsplan (blz 1498-1530). 

Op grond van de gepresenteerde gegevens in het Milieueffectrapport en het 
Ontwerp-lnpassingsplan 380KV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
heeft de Provinciale Commissie Gelderland van Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan ten behoeve van de inhoud van 
beide rapporten. Deze opmerkingen hebben vooral betrekking op de aspecten 
Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie, die van invloed zijn op de 
cultuurhistorisch waardevolle kwaliteiten van de landschappen waardoor de 
hoogspanningsverbinding zal worden aangelegd. Daarmee hoopt zij een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de verdere detaillering en daadwerkelijke aanleg 
daarvan. 
Afgezien van de gemaakte opmerkingen en aanbevelingen kan de commissie 
instemmen met ~et gekozen Meest Milieuvriendelijke Alternatief. 

Met vriendelijke groeten, 
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Minister van Infrastructuur en Milieu 
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2500 EX Den Haag 
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HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. 

PRINS BERNHARDSTRAAT 1 

(HOEK ORAN.JESINGEL 5 1) 

POSTBUS 1 094 

6501 BB Nl.JMEGEN 

WWW.HEKKELMAN.NL 

Uw kenmerk Ontwerpbesluiten en MER 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem -

Wesel 

Ons kenmerk 

Inzake 

Betreft 

Doorkiesnummer 

Direct faxnummer 

E-mail 

Excellentie, 

20132103 - 833739/1 - TL/rb 

St. Achterhoek voor 380kV/Minister 

Zienswijzen tegen ontwerpbesluiten 380 kV Doetinchem-Wesel 

 

 

 

Van vrijdag 26 september 2014 tot en met donderdag 6 november 2014 liggen het ontwerp

inpassingsplan, het milieueffectrapport (hierna: 'het MER} en de ontwerpbesluiten voor de 380 

kV hoogspanningsverbinding Doetinchem -Wesel gezamenlijk ter inzage. Ter verdere 

afdoening zend ik u bijgaand de zienswijzen van cliënten tegen het ontwerp-inpassingsplan, het 

MER en de ontwerpbesluiten. Kortheidshalve verwijs ik naar de bijlage (Bijlage A) . Ik verzoek u 

de inhoud van de bijlage als hier integraal herhaald en ingelast te beschouwen. 

Met vriendelijke groet, 

Hekkelman Advocaten N.V. 
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AANTEKENEN 
Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV 

Postbus 23 

2290 AA Wateringen 

Nijmegen, 5 november 2014 

MAN 

& 
A VOCATEN 

NOTARISSEN 

HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. 

PRINS BERNHARDSTRAAT 1 

{HOEK DRAN.JESINGEL 5 1) 

POSTBUS l 094 

550 l BB NIJMEGEN 

W\NW.HEKKELMAN.NL 

Uw kenmerk Ontwerpbesluiten en MER 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem -

Wesel 
Ons kenmerk 20132103 - 833672/1 - TL/rb 

Inzake 

Betreft 

St. Achterhoek voor 380kV/Minister 

Zienswijzen 

Doorkiesnummer  
Direct faxnummer  

E-mail  

Geachte heer, mevrouw, 

Als advocaat-gemachtigde van  

   

   

 

 

 en de stichting 

Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds, secretariaat houdende te  aan 

 de (hierna: 'de Stichting} (hierna waar mogelijk gezamenlijk 

aangeduid als: 'cliënten} dien ik hierbij zienswijzen in tegen de voor het project Doetinchem

Wesel 380 kV vereiste ontwerpbesluiten en het daaraan ten grondslag gelegde 

milieueffectrapport. 

De zienswijzen van cliënten zijn gericht tegen het milieueffectrapport en de volgende 

ontwerpbesluiten: 

1. het ontwerp-inpassingsplan; 

2. het Milieueffectrapport Rijksinpassingsplan 380 kV; 

3. ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 150 kV 

hoogspanningsverbinding (gemeente Bronckhorst, kenmerk 2014-1406); 

HEKKELMAN ADVOCATEN & NOTARISSEN IS DE HANDELSNAAM WAARONDER HEKKELMAN ADVOCATEN N.V. (KVK CENTRAAL GCLOERLAND 

NR. 09 1 70462) EN HEKKELMAN NOTARISSEN N.V . (KVK CENTRAAL GC:LOERLANO NA, 09 l 7050?}, BEIDE STATUTAIR GEVESTIGD TE 

Nl..JMEGCN 1 IEDER VOOR EIGEN REKENING WERKEN, CJP ONZE DIENSTVERLENING Zl..JN VAN TOEPASSING DE ALGEMENE VOORWAARDEN, 

ZIE 0MMl!:71.JOE. WAARIN ONDER ANDERE EEN BEPCRKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID rs OPGENOMEN. 

0044



HEKKE MA 

pagina 2 

4. ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bovengrondse 380 kV 

hoogspanningsverbinding (gemeente Bronckhorst, kenmerk 2014-0653); 

5. ontwerp-omgevingsvergunning voor het uitbreiden van station Doetinchem (gemeente 

Bronckhorst, kenmerk 2014-0652); 

6. ontwerp-omgevingsvergunning hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV 

(gemeente Doetinchem, kenmerk 2014-0255) en het daarvan onderdeel uitmakende 

advies van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland (d.d. 13 mei 2014, 

zaaknummer 2014-006428); 

7. ontwerp-omgevingsvergunning bouw mast 94A inclusief hekwerk, fundering en 

opstijgpunt en het kappen van houtopstanden en aanleggen tijdelijk werkterreinen 

(kenmerk 20140445); 

8. ontwerp-omgevingsvergunning aanpassen van het onderstation (gemeente 

Doetinchem, kenmerk 20140437); 

9. ontwerp-omgevingsvergunning kappen van een boom en houtopstand (singel) 

(gemeente Doetinchem, kenmerk 20140436); 

10. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Montferland, kenmerk 20140014) en het 

daarvan onderdeel uitmakende advies van gedeputeerde staten van de provincie 

Gelderland (d.d. 12 juni 2014, zaaknummer 2014-005537); 

11. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Montferland, kenmerk 20140207); 

12. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Montferland, kenmerk 20140206); 

13. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Oude IJsselstreek, kenmerk W-2014-0306); 

14. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Oude IJsselstreek, kenmerk W-2014-0506); 

15. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Oude IJsselstreek, kenmerk W-2014-0505); 

16. ontwerp-omgevingsvergunning (gemeente Oude IJsselstreek, kenmerk W-2014-0507); 

17. ontwerpbesluit Wegenverordening provincie Gelderland (provincie Gelderland, 

zaaknummer 2014-005463); 

18. ontwerpbesluit Wegenverordening provincie Gelderland (provincie Gelderland, 

zaaknummer 2014-009543); 

19. ontwerpbesluit Spoorwegwetvergunning (Minister van Infrastructuur en Milieu, ProRail, 

kenmerk 3537168/09914); 

20. ontwerpbesluit Spoorwegwetvergunning (Minister van Infrastructuur en Milieu, ProRail, 

kenmerk 3591583/23614); 

21. ontwerp-ontheffing Flora- en faunawet (kenmerk: aanvraagnummer FF/75C/20 

14/0121. toek.sg); 

22. ontwerp-vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Minister van Infrastructuur en 

Milieu, kenmerk RWS, WAVE-nummer 19324); 

23. ontwerp-vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Minister van Infrastructuur en 

Milieu, kenmerk RWS, WAVE-nummer 22001); 

24. ontwerp-watervergunning (Waterschap Rijn en IJssel, zaaknummer WRIJVERG-2-

19508); 

Een kopie van de kennisgeving uit de Staatscourant is als Bijlage 6 aangehecht. 
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3.8. Dwergvleermuis 

1. ALGEMEEN DEEL TEN AANZIEN VAN ALLE ONTWERPBESLUITEN EN HET MER 

Alvorens te komen tot een nadere toelichting van de zienswijzen van cliënten tegen het 

ontwerp-inpassingsplan, het MER en de hierboven vermelde ontwerp

(omgevings)vergunningen en ontheffing merken cliënten op dat zij de hiervoor genoemde 

ontwerpbesluiten én het MER integraal bestrijden. 

Naar het oordeel van cliënten is het ontwerp-inpassingsplan onzorgvuldig voorbereid, ontbeert 

het een dragende motivering en is het in strijd met een goede ruimtelijke ordening (artikel 3.1 

van de Wro). De belangen van cliënten zijn onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van 

het ontwerp-inpassingsplan. In de aan het ontwerp-inpassingsplan ten grondslag gelegde 

onderzoeken zijn de effecten van het inpassingsplan op het woon- en leefklimaat van cliënten 

niet volledig c.q. onvoldoende beoordeeld en daarnaast is het inpassingsplan niet uitvoerbaar. 

Verder merken cliënten op dat het ontwerp-inpassingsplan maatschappelijk draagvlak ontbeert. 

Het MER is onvolledig en in strijd met nationaal, Europees en internationaal recht. Daarnaast 

berust het MER op onjuiste uitgangspunten. De in het MER opgenomen alternatievenafweging 

voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. 

De ontwerp-(omgevings)vergunningen zijn in strijd met de daarvoor geldende wettelijke 

toetsingskaders. De aan de ontwerp-(omgevings)vergunningen ten grondslag gelegde 

onderzoeken zijn onvolledig en vertonen leemten in kennis zodat deze niet aan de ontwerp-

( omgevings )vergunningen ten grondslag gelegd kunnen worden. De belangen van cliënten zijn 

niet, althans onvoldoende betrokken in de belangenafweging. Mede gelet op de aan het 

ontwerp-inpassingsplan en het MER klevende gebreken, kunnen ook de ontwerp

(omgevings)vergunningen niet in stand blijven. 

De ontwerp-ontheffing Ffw is in strijd met het daarvoor geldende wettelijke toetsingskader. 

Daarnaast merken cliënten op dat de ontwerp-ontheffing niet alle overtredingen dekt. De aan de 

ontheffing ten grondslag gelegde onderzoeken zijn onvolledig en vertonen leemten in kennis, 

zodat deze om die reden niet aan de ontwerp-ontheffing ten grondslag gelegd kunnen worden. 

Gelet op het feit dat de exacte situering en de hoogte van de masten en de locatiespecifieke 

veldlengtes nog niet bekend zijn, zijn ook de aan het inpassingsplan en het MER en de overige 

ontwerpbesluiten ten grondslag gelegde onderzoeken onvolledig en gebrekkig. 

Ter aanvulling op het voorgaande merken cliënten ten aanzien van het ontwerp-inpassingsplan, 

het MER en de ontwerp-ontheffing op grond van de Ffw nog het volgende op. 
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2. ZIENSWIJZEN TEGEN HET ONTWERP-INPASSINGSPLAN EN HET MER 

2.1. Ondergrondse aanleg 

2. 1. 1. Algemeen 

De Stichting heeft in oktober 2012 een nota, getiteld 'Het meest milieuvriendelijke alternatief 

voor de geplande 380 kV hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel' (hierna: 'de 

Nota} opgesteld. Deze nota is voor de volledigheid als Bijlage 1 bijgevoegd. In de Nota heeft 

de Stichting de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu 

verzocht om het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding te onderzoeken en 

deze in het MER op te nemen. In december 2012 heeft de Minister van Economische Zaken 

besloten om een onderzoek naar de technische mogelijkheid van een gelijkstroomverbinding 

tussen Doetinchem en Wesel te laten verrichten door het Belgische ingenieursbureau 

Tractebel. In mei 2013 is het rapport van Tractebel verschenen. In dit rapport wordt een 

gelijkstroomverbinding technisch wel mogelijk geacht, maar om diverse redenen niet 

geadviseerd. Op basis van dit onderzoek heeft de Minister van Economische zaken bij brief van 

21 mei 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer zijn besluit kenbaar gemaakt om het 

alternatief van een gelijkstroomverbinding niet in het MER mee te nemen. Cliënten moeten tot 

hun teleurstelling constateren dat in het MER het alternatief van gelijkstroomverbinding 

inderdaad niet als volwaardig alternatief is beoordeeld. In het MER wordt slechts volstaan met 

een verwijzing naar het rapport van Tractebel. 

Cliënten wijzen er op dat twee essentiële uitgangspunten in het rapport van Tractebel onjuist 

zijn en dientengevolge ook de hierop gebaseerde conclusies. Om deze reden is het besluit om 

het alternatief van een gelijkstroomverbinding niet in het MER op te nemen onjuist. Cliënten 

zullen hun standpunt hierna verder onderbouwen. 

2.1.2. Foutieve uitgangspunten in het rapport van Tractebe/. 

Het rapport van Tractebel hanteert twee uitgangspunten die volgens cliënten onjuist zijn. Deze 

twee uitgangspunten leiden tot onjuiste berekeningen en onjuiste conclusies. Deze twee 

foutieve uitgangspunten zijn: 

1. de beperking van het onderzoek van de aanleg van een gelijkspanningsverbinding tot 

het grondgebied van Nederland, en 

2. een hogere transportcapaciteit van de verbinding Doetinchem-Wesel dan in de 

Startnotitie MER vermeld. 

Deze beide punten worden hieronder toegelicht. 
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Ad1. De beperking van het onderzoek van de aanleg van een gelijkspanningsverbinding tot het 

grondgebied van Nederland. 

Het rapport van Tractebel stelt dat "any scope for application of DC technique on the 

Doetinchem-Wesel connection wil/ be limited to Dutch territory"1 en richt als gevolg hiervan het 

onderzoek uitsluitend op de aanleg van een gelijkstroomverbinding op Nederlands grondgebied. 

Deze gevolgtrekking valt niet alleen buiten de onderzoeksopdracht, maar is ook feitelijk onjuist. 

Tractebel werd gevraagd om de technische en niet de politieke haalbaarheid van een 

gelijkstroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel te onderzoeken. Het is niet aan Tractebel 

om te beslissen of het onderzoek al dan niet beperkt dient te worden tot het Nederlandse 

grondgebied. Dit klemt te meer omdat vanuit milieuoogpunt de hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel als één project gezien moet worden. 

Ten tweede is de bewering van Tractebel onjuist, aangezien de Duitse bevoegde autoriteiten 

nog geen definitieve beslissing hadden genomen over de aanleg van de verbinding 

Doetinchem-Wesel. Er is ook in Duitsland veel weerstand van de plaatselijke bevolking tegen 

bovengrondse aanleg met wisselstroom en hiertegen zal zeker ook beroep worden 

aangetekend. Zo heeft onder meer de gemeente lsselburg om ondergrondse aanleg verzocht 

bij de betreffende deelstaatregeringen. Minister Duin, van het Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, antwoordt 

hierop dat de verbinding Doetinchem-Wesel weliswaar in het Energieleitungsausbaugesetz 

(En LAG) niet als Erdverkabelung is opgenomen, maar dat dit "kein Verbot von 

Erdverkabelungen auf dieser Strecke" betekent en dat het de opvatting van de Landesregierung 

is "dass alle technische Optionen unter Berücksichtigung technischer, zeitlicher und 

wirtschaftlicher Aspekte auf allen Trassen zur Anwendung kommen sol/ten". Een kopie van 

deze brief is als Bijlage 2 aangehecht. Er kan daarom niet worden gesteld dat de toepassing 

van gelijkstroom voor het Duitse deel van de verbinding Doetinchem-Wesel onmogelijk is. 

Aangezien een in Nederland gemaakte keuze om de verbinding bovengronds uit te voeren 

gevolgen kan hebben op de keuzemogelijkheden van Duitsland, dient, alvorens een keuze 

gemaakt kan worden, het gehele project (de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel) 

integraal beoordeeld te worden. Cliënten wijzen hierbij op overweging 7 en 17 van de 

preambule en artikel 7 van de SMS-richtlijn (2001/42/EG). 

Zoals hiervoor is opgemerkt, heeft het onderzoek van Tractebel uitsluitend betrekking op de 

aanleg van een gelijkstroomverbinding op Nederlands grondgebied. Afgezien van het feit dat 

deze stellingname van Tractebel niet binnen de opdracht valt en feitelijk onjuist is, is een 

onderzoek naar de toepassing van gelijkstroom uitsluitend op Nederlands grondgebied zinloos. 

Zoals uit de als Bijlage 1 aangehechte nota blijkt, heeft een gelijkstroomverbinding alleen zin 

wanneer deze over de gehele afstand van Doetinchem naar Wesel wordt aangelegd. 2 De reden 

hiervoor is dat de kosten en het ruimtebeslag van de converterstations tweemaal zo hoog 

worden, als deze niet door beide landen (Nederland en Duitsland) samen gedeeld worden. 

1 Tractebel, Feasibility of technica! alternatives for the 380 kV interconnection Doetinchem-Wesel, 6 mei 
2013, p. 9. 
2 Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds, oktober 2012, p. 10-11. 
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Bovendien zullen de energieverliezen bij aanleg uitsluitend op Nederlands grondgebied veel 
hoger zijn dan bij aanleg over de gehele afstand tussen Doetinchem en Wesel. De reden 

hiervoor is dat de verliezen van de converterstations bij een verbinding over een langere 

afstand grotendeels of geheel gecompenseerd worden door een geringer transportverlies van 
de gelijkstroomverbinding ten opzichte van een wisselstroomverbinding. Immers, hoe langer de 

verbinding, hoe kleiner het transportverlies van een gelijkstroomverbinding in vergelijking met 

een wisselstroomverbinding . Een gelijkstroomverbinding die uitsluitend op Nederlands 

grondgebied wordt aangelegd is geen reële optie. Dit standpunt gaat echter niet op als de 

gelijkstroomverbinding over de gehele afstand wordt aangelegd. 

Ad 2. De transportcapaciteit van de verbinding Doetinchem-Wesel. 

In het onderzoek van Tractebel wordt uitgegaan van een transportcapaciteit van de nieuwe 

verbinding tussen Doetinchem en Wesel van 5000 MW.3 Tractebel geeft geen onderbouwing 

van deze transportcapaciteit, maar beschouwt deze waarde als gegeven. De door Tractebel 

gehanteerde transportcapaciteit komt echter niet overeen met de in de Startnotitie aangegeven 

transportcapaciteit van 1000-2000 MW. 4 

Uitgangspunt is dat tijdens een m.e.r.-procedure (essentiële) uitgangspunten niet gewijzigd 

mogen worden. Aangezien het onderzoek van Tractebel uitgaat van een aanzienlijk hogere 

transportcapaciteit dan die in de Startnotitie MER, zijn de berekeningen en conclusies van 

Tractebel niet toepasbaar op de geplande verbinding Doetinchem-Wesel. De Stichting heeft 

vervolgens al in de Nota aangegeven, dat er onduidelijkheid bestaat over de 

netwerkversterking, die voor de beoogde verhoging van de transportcapaciteit van 1000-2000 

MW nodig is.5 

TenneT geeft aan dat voor de verhoging van de transportcapaciteit van 1000-2000 MW een 

netwerkversterking van 2 wisselstroomcircuits van 2635 MVA (N-1) nodig is. Dit betekent dat 1 

circuit de genoemde capaciteit moet kunnen transporteren en dat het andere circuit als 

reserveleiding dient bij storing of onderhoud. Amprion geeft aan dat zij in Duitsland voor de 

verbinding Doetinchem-Wesel een maximale capaciteit van 2400 MVA voor de N-1 toestand 

aanhoudt, omdat de vier netwerkbedrijven voor het 380 kV netwerk in Duitsland (waaronder 

TenneT) een maximale capaciteit van 2400 MVA hebben afgesproken (zie Bijlage 3). 

In de gezamenlijke studie van TenneT en RWE (Joint study fora new interconnection between 

Germany and the Netherlands, Final report, december 2006, aangehecht als Bijlage 5) waarin 

de uitbreiding van de interconnectiecapaciteit tussen Duitsland en Nederland is onderzocht, 

wordt voor de verhoging van de transportcapaciteit van 1000-2000 MW een netwerkversterking 

van 2x1800 MVA nodig geacht. 6 Indien gelijkstroom wordt toegepast, zijn voor een verhoging 

3 Tractebel, Feasibility of technica! alternatives for the 380 kV interconnection Doetinchem-Wesel, 6 mei 
2013, p. 7. 
4 Startnotitie M.E.R. Doetinchem, p. 12. 
5 Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds, oktober 2012, p. 16. 
6 Tenneî & RWE, Joint study fora new interconnection between Germany and the Netherlands, Final 
report, december 2006, p. 31 en 33. 
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van de transportcapaciteit van 1000-2000 MW 2 gelijkstroomcircuits van 1100 MW vereist. 

Indien 1 circuit tijdelijk uitvalt is een transportcapaciteit van 1100 MW nog gewaarborgd. Indien 

bij uitval van 1 circuit de maximale transportcapaciteit van 2000 MW te allen tijde gehandhaafd 

dient te blijven, zijn er maximaal 3 gelijkstroomcircuits van 1100 MW nodig. De bewering in het 

rapport van Tractebel dat er 5 gelijkstroomcircuits van 1100 MW voor de gewenste 

transportcapaciteit nodig zijn, is dus onjuist en terug te voeren op een foutief uitgangspunt over 

de transportcapaciteit. De N-1 situatie zou bij 5 gelijkstroomcircuits 4400 MW bedragen, dus 

meer dan twee maal hoger als in de Startnotitie m.e.r. aangegeven. De berekeningen van 

kosten, ruimtebeslag en verlies van een gelijkstroomverbinding, die op 5 gelijkstroomcircuits 

gebaseerd zijn, vallen veel hoger uit dan noodzakelijk voor een transportcapaciteit van 2000 

MW. Dit is vergelijkbaar met de aanleg van een autoweg voor fietsers. 

2.1.3. Foutieve conclusies en argumenten 

De Minister van Economische Zaken heeft op 21 mei 2013 het rapport van Tractebel aan de 

Tweede Kamer toegezonden met een samenvatting van de belangrijkste redenen uit het 

rapport, waarom de gelijkstroomtechniek door Tractebel wordt afgeraden. In de brief wordt te 

kennen gegeven dat op basis van het Tractebel-rapport geconcludeerd wordt dat het uit 

nettechnisch opzicht niet wenselijk is om het alternatief van bovengrondse of ondergrondse 

gelijkstroom als volwaardig alternatief in de procedure van besluitvorming mee te nemen. In de 

mondelinge toelichting op deze brief in het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie van 

Economische Zaken op 22 mei 2013 merkte de Minister nog op dat Tractebel de kosten van 

aanleg van gelijkstroom op Nederlands grondgebied heeft geschat op 1,3 miljard Euro. 

Cliënten zullen hierna nog kort ingaan op de argumenten en conclusies die de Minister hebben 

doen besluiten om het alternatief van bovengrondse of ondergrondse gelijkstroom niet als 

volwaardig alternatief mee te nemen in het MER. 

a. De aanleg van de 380 kV gelijkstroomverbinding Doetinchem-Wesel is technisch mogelijk. 

Deze conclusie is correct. Een gelijkstroomverbinding voldoet volgens het rapport van Tractebel 

aan de functionele eisen van de verbinding Doetinchem-Wesel.7 

b. De toepassing van gelijkstroom wordt afgeraden vanwege de noodzaak van sturing en extra 

componenten. 

De toepassing van gelijkstroom vergt inderdaad actieve sturing en meer technische 

componenten. De bewering dat dit reële risico's met zich meebrengt voor de stabiliteit van de 

verbinding Doetinchem-Wesel en voor de netstabiliteit in haar geheel is niet gegrond. Tractebel 

gaat ten onterechte uit van een veel te hoge transportcapaciteit en stelt dus ook ten onrechte 

dat de verbinding Doetinchem-Wesel de grootste gelijkstroomtoepassing met VSC-converters in 

de wereld van vandaag zou zijn .8 Volgens het rapport van Tractebel voldoet een 

7 Tractebel, Feasibility of technica! alternatives for the 380 kV interconnection Doetinchem-Wesel, 6 mei 
2013, p. 26. 
8 Tractebel, Feasibility of technica! alternatives for the 380 kV interconnection Doetinchem-Wesel, 6 mei 
2013, p. 27. 
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gelijkstroomverbinding wel aan de functionele eisen van de verbinding Doetinchem-Wesel, 

maar bieden de gelijkstroomalternatieven aanvullende functionele mogelijkheden, die voor de 

verbinding Doetinchem-Wesel niet noodzakelijk zijn. 9 Ook de hiervoor genoemde gezamenlijke 

studie van TenneT en RWE concludeert, dat de gelijkstroomoptie vanwege de veel hogere 

kosten zonder duidelijke technische voordelen, geen redelijk alternatief is in vergelijking met de 

voorgestelde wisselstroomverbinding voor de nieuwe interconnectie tussen Duitsland en 

Nederland.10 Dit is ook het standpunt van Amprion, zoals dit verwoord staat in het rapport van 

Tractebel: "As Amprion is convinced on technica/ grounds that OC is neither useful nor justified 

for an interconnection such as Doetinchem-Wese/ (. .. )". 11 Er wordt dus niet van technische 

nadelen gesproken, maar alleen van de niet noodzakelijke voordelen, die de hogere kosten niet 

rechtvaardigen. Vandaar dat in het Tractebel-rapport wordt gesteld, dat Amprion toepassing van 

gelijkstroom wel acceptabel acht, wanneer dit strikt beperkt blijft tot Nederlands grondgebied, 

mits de afgesproken transportcapaciteit gehandhaafd blijft en de extra kosten geheel ten laste 

van TenneT komen. Ook in het rapport 'Randstad HVDC' van de Universiteit van Leuven van 

29 augustus 2006 wordt geconcludeerd, dat "VSC HVDC can provide the same functionality as 

OHL without sacrificing stability of the grid or reliability". Het rapport van de Universiteit van 

Leuven is als Bijlage 4 aangehecht. 

Wanneer toepassing van gelijkstroom wel technische of economische voordelen biedt, zoals 

bijvoorbeeld minder transportverlies (Noord-Zuid en de Zuid-Oost verbindingen in Duitsland) of 

betere regelbaarheid (Alegro-project) dan gaat de voorkeur naar gelijkstroom uit en zijn de door 

Tractebel aangegeven stabiliteitsrisico's geen bezwaar. Zoals reeds in de Nota is opgemerkt, 

wordt gelijkstroomtechniek bij talloze 'punt naar punt' verbindingen toegepast, zowel in Europa 

als elders in de wereld.12 Zo wil Amprion B.V. de Noord-Zuid verbindingen in Duitsland van 

wisselstroom in gelijkstroomtechniek veranderen, omdat hiermee stroom met minder verlies 

getransporteerd kan worden. Dit zogenoemde Ultranet heeft een transportcapaciteit van 2500 

MW. 

Bij deze transportverbinding in het Duitse netwerk, die een hogere transportcapaciteit heeft dan 

de verbinding Doetinchem-Wesel, worden geen reële risico's voor de stabiliteit van de 

verbinding en de netstabiliteit in haar geheel ingeschat en als belemmering gezien. Ditzelfde 

geldt ook voor de talloze bestaande en geplande overzeese verbindingen in Europa, waar 

uitsluitend een gelijkstroomverbinding mogelijk is, en ook voor verbindingen over land, waar de 

technische mogelijkheid van regelbaarheid noodzakelijk is (zoals bij het Alegro-project) . Zelfs bij 

het lnelfe-project, waar uitsluitend op grond van milieuvoordelen de gelijkstroomtechniek wordt 

toepast, wordt geen probleem met de netstabiliteit verwacht. Uit het bovenstaande kan worden 

geconcludeerd, dat bij de verbinding Doetinchem-Wesel de keuze tussen wisselstroom en 

9 Tractebel, Feasibility of technica! alternatives tor the 380 kV interconnection Doetinchem-Wesel, 6 mei 
2013, p. 13 en 26. 
10 TenneT & RWE, Joint study tor a new interconnection between Germany and the Netherlands, Final 
report, december 2006, p. 53. 
11 Tractebel, Feasibility of technica! alternatives for the 380 kV interconnection Doetinchem-Wesel, 6 mei 
2013, p. 9. 
12 Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds, oktober 2012, p. 12-14. 
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gelijkstroom alleen op grond van de niet noodzakelijke technische functionele mogelijkheden en 

de daaraan gekoppelde hogere financiële kosten van de gelijkstroomtechniek bepaald is. 

Milieuaspecten hebben bij de keuze geen rol gespeeld. 

Het is vanuit louter technisch en economisch oogpunt bezien begrijpelijk dat voor een alternatief 

gekozen wordt dat goedkoper, eenvoudiger en betrouwbaar is. Maar het is in het licht van het 

milieueffectonderzoek niet toelaatbaar dat mogelijke alternatieven, die wel duurder zijn, maar 

toch zeer belangrijke milieuvoordelen hebben, bij voorbaat worden uitgesloten, waardoor een 

maatschappelijk afweging tussen technische, economische en milieuaspecten onmogelijk wordt 

gemaakt. Zoals hierboven vermeld, is dit in strijd met de SMS-richtlijn en de m.e.r.-richtlijn. 

Mede gelet op de grote maatschappelijke roep (inclusief de roep van de betrokken gemeenten) 

kan een onderzoek naar ondergrondse alternatieven niet achterwege blijven. 

c. Grote energieverliezen bij een gelijkstroomverbinding. 

Tractebel heeft berekend dat deze verliezen jaarlijks gelijk staan aan de elektriciteitsproductie 

van een windpark van 130 MW of het elektriciteitsverbruik van 150.000 huishoudens. Zoals 

hierboven aangegeven is deze berekening gebaseerd op foutieve uitgangspunten en dus niet 

juist. Ten eerste wordt het energieverlies van de converterstations grotendeels gecompenseerd 

door het geringere transportverlies van gelijkstroom wanneer de verbinding over de gehele 

afstand van Doetinchem naar Wesel wordt aangelegd. Ten tweede is het energieverlies van de 

converterstations berekend over een te groot aantal converterstations. Het verlies moet niet van 

5 paar, maar van 2 paar converterstations berekend worden. Dit komt neer op een reductie van 

60%. Ten derde geeft de regelbaarheid van een gelijkstroomverbinding de mogelijkheid om het 

verlies in het omliggende netwerk te reduceren. Dit is beschreven op pagina 24-25 van het als 

Bijlage 4 bijgevoegde rapport 'Randstad HVDC' van de Universiteit van Leuven van 29 

augustus 2006. Deze drie argumenten tezamen hebben tot gevolg dat het energieverlies van 

een gelijkstroomverbinding in vergelijking met een wisselstroomverbinding tussen Doetinchem 

en Wesel te verwaarlozen is. 

d. Ruimtebeslag door de converterstations. 

Voor het ruimtebeslag wordt er uitgegaan van 5 paar converterstations, terwijl er maar 2 (of 

hooguit 3) paar nodig zijn . Tevens is er geen dubbel paar op Nederlands grondgebied nodig, als 

de verbinding over de gehele afstand van Doetinchem naar Wesel wordt aangelegd. Het 

ruimtebeslag is daarom aanzienlijk minder en zeker minder dan de 580 hectare die noodzakelijk 

is als zakelijk rechtstrook bij een bovengrondse wisselstroom verbinding. 

e. Vergelijking met het Alegro project (gelijkstroomverbinding tussen Duitsland en België). 

De geplande verbinding tussen Duitsland en België is inderdaad niet geheel vergelijkbaar met 

de verbinding Doetinchem-Wesel. Dit komt doordat de transportcapaciteit kleiner is en er tussen 

het Duitse en het Belgische netwerk een onbalans is, waardoor de regelbaarheid van een 

gelijkstroomverbinding een vereiste is. Zoals hierboven reeds aangegeven, is het 

stabiliteitsrisico geen belemmering om de verbinding in gelijkstroom ondergronds aan te leggen. 
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f. Vergelijking met het lnelfe-project (gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje). 

In het rapport van Tractebel wordt gesteld dat de 380 kV verbinding Doetinchem-Wesel niet 

vergelijkbaar is met het lnelfe-project vanwege de omvang en de positie in het netwerk. 

Tractebel beweert dat de verbinding tussen Frankrijk en Spanje een zwakke en die tussen 

Doetinchem en Wesel een sterke verbinding is. Zoals hierboven is vermeld, berust deze 

bewering op een foutieve aanname van de capaciteit. Beide verbindingen hebben een 

capaciteit van 2000 MW en zijn dus volledig vergelijkbaar. Aanvankelijk was het plan om de 

nieuwe verbinding tussen Frankrijk en Spanje op technische gronden als bovengrondse 

wisselstroomverbinding aan te leggen. Nadat in 2003 dit plan gestrand was door het massale 

protest van de lokale bevolking, kreeg Mario Monti, destijds eurocommissaris, de opdracht van 

de Franse en Spaanse president tot "Je mei/leur compromis technique, economique et 

environnemental pour cette ligne, compte tenu des attentes des populaties /oca/es" (Declaration 

conjointe du Chef de l'État Francais, M. Nicolas Sarkozy, et du Président du gouvernement 

Espagnol, M. Jose Zapatero, sur les interconnexions électriques et gazières entre la France et 

l'Espagne). Onder de bezielende leiding van Mario Monti en met behulp van het 

gerenommeerde ingenieursbureau CESI is toen ondanks het eerdere plan om de verbinding 

bovengronds met wisselstroom aan te leggen, toch gekozen voor een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding vanwege de belangrijke milieuvoordelen. 

Het lnelfe-project is een perfect voorbeeld van integrale afweging van technische, economische 

en milieuaspecten. Dit in tegenstelling tot de MER-procedure van de verbinding Doetinchem

Wesel. Al voorafgaand aan de Basis Effecten Studie is besloten om de nieuwe verbinding 

Doetinchem-Wesel bovengronds met wisselstroom aan te leggen en ondergrondse 

alternatieven uit te sluiten. Dit ondanks het feit dat een ondergrondse gelijkstroomverbinding 

technisch mogelijk is en aan de vereiste functionaliteit voldoet. De uitsluiting van het 

gelijkstroom alternatief is gebaseerd op de overweging dat ook een bovengrondse 

wisselstroomverbinding aan de functionele eisen voldoet en een gelijkstroomverbinding hogere 

kosten met zich meebrengt, terwijl deze kosten niet gerechtvaardigd zijn door technische 

voordelen. Bij de beslissing tussen wisselstroom en gelijkstroom hebben dus uitsluitend het 

technische nut en de financiële aspecten meegespeeld. 

Er zijn geen aanwijzingen dat milieutechnische redenen bij de keuze tussen bovengrondse of 

ondergrondse aanleg van de verbinding Doetinchem-Wesel betrokken zijn, hoewel volgens de 

wet redelijke alternatieven wel in het MER meegenomen zouden moeten worden. In de huidige 

MER procedure wordt echter alleen onderzocht, hoe de bovengrondse wisselstroomverbinding 

het beste ingepast kan worden. 

g. De kosten van aanleg van een ondergrondse gelijkstroomverbinding Doetinchem-Wesel. 

In de mondelinge toelichting in het Algemeen Overleg op 22 mei 2013 gaf de Minister van 

Economische Zaken te kennen dat Tractebel de kosten van de aanleg van een 

gelijkstroomverbinding op Nederlands grondgebied geschat heeft op 1,3 miljard euro. Als de 

gelijkstroomverbinding over de gehele afstand Doetinchem-Wesel wordt aangelegd en 

Duitsland de kosten van het Duitse gedeelte voor zijn rekening neemt, zijn de kosten voor het 
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Nederlandse gedeelte veel lager, namelijk ongeveer 250 miljoen euro, wanneer 2 circuits 

voldoende geacht worden, en 380 miljoen Euro wanneer 3 circuits beslist nodig zouden zijn. 

Cliënten zijn van oordeel dat deze extra kosten van de aanleg van een gelijkstroomverbinding 

verantwoord zijn t.o.v. de exploitatiekosten. 

2.1.4. Tussenconc/usie 

Op grond van het voorgaande zijn cliënten van oordeel dat op basis van onjuiste argumenten is 

geconcludeerd het alternatief van bovengrondse of ondergrondse gelijkstroom niet als 

volwaardig alternatief te beoordelen in het MER. Gelet hierop pleiten cliënten (opnieuw) voor 

een integrale, transparante en evenwichtige afweging van zowel de technische, economische 

als milieuaspecten van de gehele voorgenomen 380 kV hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel. Hiervoor is opname van het alternatief van een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding in het MER onmisbaar. Cliënten verzoeken de (project)Ministers daarom 

met klem om het alternatief van gelijkstroom ondergronds wel in het MER op te nemen en te 

vergelijken met de voorgenomen bovengrondse aanleg met wisselstroom. 

2.2. Gebrekkigheid onderzoeken 

In de plantoelichting wordt opgemerkt dat de mastposities niet worden vastgelegd.13 Daarnaast 

wordt opgemerkt dat de veldlengte (de afstand tussen twee masten) kan variëren van 300 tot 

450 meter. Indien uitgegaan wordt van een veldlengte van 300 meter, dan zal het aantal 

masten aanzienlijk meer bedragen dan wanneer uitgegaan wordt van een veldlengte van 450 

meter. Dit gegeven in combinatie met het feit dat de exacte locaties van de masten nog niet 

bekend zijn, betekent dat de aan het bestemmingsplan ten grondslag gelegde MER en 

onderzoeken gebrekkig zijn en leemten in kennis bevatten. Onder deze omstandigheden kan 

het inpassingsplan niet vastgesteld worden. 14 

2.3. Nut en noodzaak 

In de plantoelichting en het MER wordt opgemerkt dat in Europese landen steeds meer gebruik 

wordt gemaakt van duurzame energiebronnen (onder meer water, wind en zon). Vooral in 

Duitsland is er een sterke stijging geweest van opwekcapaciteit door windmolens en 

zonnepanelen. In het Energieakkoord is een doelstelling opgenomen om het aandeel duurzame 

energie in Nederland van 4 ,3% in 2011 naar 16% te laten stijgen in 2023.15 Cliënten stellen vast 

dat in de plantoelichting onvoldoende wordt ingegaan op de vraag op welke wijze het project 

(de aanleg van de 380 kV-verbinding tussen Doetinchem en Wesel) zich verhoudt tot het 

rijksbeleid. De wens om meer en goedkopere stroom uit Duitsland te importen is strijdig met het 

rijksbeleid om de productie van meer duurzame energie in Nederland (d.m.v. windmolens/

parken, het gebruik van zonnepanelen en het gebruik van biomassa) te vergroten. Het 

vergroten van de capaciteit om aldus goedkopere stroom uit Duitsland te halen levert op geen 

enkele wijze een bijdrage aan de rijksdoelstelling om het aandeel duurzame energie in de 

nabije toekomst te vergroten. 

13 Plantoelichting, p. 88. 
14 AbRS 29 februari 2012, zaaknr. 201002029/1fT1/R2, ECLl :NL:RVS:2012:BV7286, Men R 2012/110. 
15 Plantoelichting, p. 16. 
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In de plantoelichting wordt verder het volgende opgemerkt: 

"Momenteel doet zich het verschijnsel voor dat de elektriciteitsprijzen voor grootverbruik in 

Duitsland lager zijn dan in Nederland. Dit is toe te schrijven aan het feit dat op sommige dagen 

het aanbod van duurzaam opgewekte energie in Duitsland in combinatie met fossiel opgewekt 

vermogen groter is dan de binnenlandse vraag. De beperkte transporlcapaciteit tussen Nederland 

en Duitsland heeft tot gevolg dat Nederland beperkt van deze lage Duitse elektriciteitsprijzen kan 

profiteren. De extra capaciteit die DW380 internationaal zal toevoegen draagt bij aan het 

reduceren van deze huidige beperkingen.". 16 

Cliënten stellen vast dat niet aannemelijk is gemaakt dat de prijsverschillen ook in de toekomst 

onveranderd blijven. Een onderbouwde prognose voor de te verwachten prijsontwikkeling 

ontbreekt. 

Uit de plantoelichting blijkt verder dat het kabinet de komende 10 jaar fors gaat inzetten op het 

vergroten van de energieproductie met duurzame energiebronnen (water, wind en zon). 17 

Gevolg hiervan zal zijn, zo blijkt uit de plantoelichting, dat een overschot aan windenergie zal 

ontstaan. Het vergroten van de interconnectiecapaciteit heeft (mede) tot doel om het overschot 

aan windenergie af te voeren . Een deugdelijke onderbouwing voor dit standpunt ontbreekt. Het 

afvoeren naar Duitsland zal niet mogelijk zijn omdat, zoals uit de plantoelichting blijkt, er in 

Duitsland al een overschot aan met duurzame energiebronnen geproduceerde energie is. 

Afvoeren naar andere Europese landen zal ook niet gaan omdat ook die landen vol inzetten op 

het vergroten van hun aandeel duurzaam opgewekte energie. 

In de plantoelichting wordt opgemerkt dat het de verwachting is dat de binnenlandse vraag naar 

elektriciteit ook in de toekomst een structureel stijgend verloop zal laten zien. 18 Deze stelling is 

niet onderbouwd. Evenmin zijn prognoses voor het toekomstige energieverbruik in Duitsland 

overgelegd. Verder stellen cliënten vast dat concrete import- en exportcijfers niet zijn 

overgelegd. 

Verder wijzen cliënten op het volgende. 

Artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: 'het Bro') bevat een regeling 

inzake de ladder voor duurzame verstedelijking . Dit artikel luidt als volgt: 

"2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte; 

16 Plantoelichting, p. 16. 
17 Plantoelichting, p. 16. 
18 Plantoelichting, p. 16, 40. 
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b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt 

beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van 

verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld.". 

Ingevolge artikel 1.1.1 lid 2 van het Bro wordt een rijksinpassingsplan gelijkgesteld met een 

bestemmingsplan. 

Cliënten stellen vast dat de met het rijksinpassingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen (ten 

onrechte) niet zijn getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 

Gelet op het voorgaande zijn nut en noodzaak van het project niet aangetoond. 

2.4. MER en Natura 2000 

2.4.1. Project ten onrechte 'opgeknipt' 

Om gezamenlijk tot een geschikt principetracé te komen, hebben TenneT en RWE samen een 

Basis Effecten Studie (hierna: 'BES) uitgevoerd. De grensovergang die volgt uit het 

principetracé vormt het ruimtelijke uitgangspunt voor de verdere gescheiden tracering in beide 

landen en de aparte wettelijke procedures. Concreet betekent dit dat één project (de 

hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel) is opgesplitst in twee projecten. In de 

MER (en ook de plantoelichting)19 wordt het volgende opgemerkt: 

"De aanleg, het gebniik en het beheer en onderhoud van een 380kV-hoogspanningsverbinding 

tussen Doetinchem en de Duitse grens is- in m.e.r.-terminologie uitgedrukt- de 'voorgenomen 

activiteit'.". 20 

Cliënten stellen vast dat de aanleg van het tracédeel op Nederlands grondgebied wordt 

aangemerkt als de voorgenomen activiteit. Met andere woorden, het MER neemt het tracédeel 

op Nederlands grondgebied als project tot uitgangspunt. Dit is onjuist. De voorgenomen 

activiteit betreft de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen Nederland (Doetinchem) 

en Duitsland (Wesel). Dit is het project dat in het MER beoordeeld had moeten worden. De te 

beoordelen alternatieven hadden dan ook betrekking moeten hebben op het gehele project (dus 

zowel het tracédeel op Nederlands grondgebied, als het tracédeel op Duits grondgebied). 

Alleen op die manier had een integrale beoordeling van de milieueffecten plaats kunnen vinden. 

Er is derhalve ten onrechte een afzonderlijk MER opgesteld voor het Nederlandse tracédeel en 

een afzonderlijk MER voor het Duitse tracédeel. Naar het oordeel van cliënten is deze 

handelwijze in strijd met de Europees en internationaal recht, in het bijzonder (artikel 7 van) de 

19 Plantoelichting, p. 78. 
20 MER, p. 15. 
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SMS-richtlijn (Richtlijn 2001/42/EG), (artikel 4 en 7 van de ) de m.e.r.-richtlijn (Richtlijn 

2011/92/EU), het Espoo-verdrag (Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997) en het VN 

ECE-protocol bij het Espoo-verdrag inzake strategische milieubeoordeling van 21 mei 2003 

(SEA Protocol). De hiervoor genoemde richtlijnen en het Espoo-verdrag (naast Nederland is 

ook de EU partij bij dit verdrag) brengen met zich mee dat voor het project één integraal MER 

opgesteld had moeten worden waarin inzicht wordt gegeven in alle (tevens 

grensoverschrijdende) effecten van het project. Deze integrale en grensoverschrijdende 

inzichten zijn ten onrechte niet verschaft. De enkele omstandigheid dat 'afstemming' heeft 

plaatsgevonden met de Duitse autoriteiten over het tracé is volstrekt onvoldoende. Immers, het 

gaat erom dat de milieueffecten van het gehele project in totaliteit worden beoordeeld. Gelet op 

de aangebrachte scheiding tussen het Nederlandse en Duitse deel, kan deze beoordeling niet 

gemaakt worden. Volledigheidshalve merken cliënten op voorhand op dat niet volstaan kan 

worden met een verwijzing naar artikel 7.38a e.v. van de Wet milieubeheer. Naar het oordeel 

van cliënten heeft in de Nederlandse wetgeving geen correcte implementatie plaatsgevonden 

van de verplichtingen die volgen uit de hiervoor genoemde richtlijnen en het Espoo-verdrag. 

Het Hof van Justitie heeft reeds eerder vastgesteld dat de m.e.r.-richtlijn (aan de SMS-richtlijn 

liggen dezelfde uitgangspunten ten grondslag) een ruime werkingssfeer en een breed doel 

heeft. 21 De m.e.r.-richtlijn beoogt een algehele beoordeling van de effecten van een project op 

het milieu, los van de vraag of het een project betreft met een grensoverschrijdend effect.22 

Landsgrenzen mogen niet in de weg staan aan een integrale afweging van de milieueffecten.23 

Cliënten wijzen hierbij op de conclusie van de A-G van 25 juni 2009 (Hof van Justitie, Conclusie 

A-G Ruiz-Jarabo Colomer, C-205/08). De A-G maakt in zijn conclusie in niet mis te verstane 

bewoordingen korte metten met de gedachte dat grensoverschrijdende projecten niet integraal 

beoordeeld hoeven te worden. Cliënten wijzen op enkele passages uit deze conclusie: 

"Het antwoord op de prejudiciële vraag moet eenduidig en overtuigend zijn. De Umweltsenat 

vraagt in wezen of bij een grensoverschrijdend project waarop richtlijn 851337 van toepassing is, 

slechts de lengte van het in elke lidstaat gelegen deel van het project dan wel die van het project 

in zijn geheel in aanmerking moet worden genomen. De door het Hof te nemen beslissing heeft 

belangrijke praktische consequenties, want indien het voor de eerste mogelijkheid kiest zal de 

MEB, die meerdere landen omvat, gesplitst per land moeten worden uitgevoerd, als betrof het 

verschillende projecten. Bij een keuze voor de tweede moet de milieueffectbeoordeling voor het 

project als geheel worden uitgevoerd, ongeacht landsgrenzen, en een verplichting tot 

samenwerking tussen nationale instanties met zich brengen. 

(. .. ) 
70. In de derde en laatste plaats moet worden gewaakt voor uitleggingen die andere 

bepalingen van richtlijn 851337 van hun zin ontdoen. Overeenkomstig dit beginsel belemmert een 

sektarische en eng territoriaal bepaalde uitleg de effectiviteit van bijlage IV. Zoals in punt 66 van 

deze conclusie reeds is vermeld, geeft de bijlage een overzicht van de informatie die de 

projectontwikkelaar moet verstrekken. Het betreft onder meer gegevens over "de fysieke 

kenmerken van het gehele project", een prognose van "de aard en hoeveelheid van de verwachte 

21 Hof van Justitie 24 oktober 1996, C-72/95, p. 31 en 39. 
22 Hof van Justitie 25 juli 2008, C-142/07, p. 39. 
23 Hof van Justitie 1 O december 2009, C-205/08. 
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residuen en emissies ten gevolge van het functioneren van het voorgenomen project" en een 

beschrijving van "de waarschijnlijk belangrijke milieueffecten" van het project. Aan deze 

verplichting zal niet kunnen worden voldaan wanneer alleen de op het grondgebied van de 

lidstaat die het initiatief tot de MEB neemt gelegen gedeelten van het project in aanmerking 

worden genomen. De ,.fysieke kenmerken van het gehele project" zijn alleen vast te stellen door 

het volledige project te beoordelen en niet alleen het nationale gedeelte. 

(. . .) 
De toezichtverplichting van richtlijn 851337 moet kortom waterdicht zijn, en de verschil/ende 

bureaucratische stadia van een project mogen geen afbreuk doen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de richtlijn. 

(.") 
76. De besproken arresten laten zien dat het Hof wil voorkomen dat de opsplitsing van een 

project de verplichting om een MEB uit te voeren doorkruist. Door de projecten in hun geheel te 

beoordelen. geeft het aan dat het milieueffect een verschijnsel is dat geen lengtes. 

productieniveaus of opslagcapaciteiten kent.". 

(. . .) 

80. In een Europa zonder belemmeringen voor het vrij verkeer van personen, goederen, 

diensten en kapitaal, zou het tegen elke rede indruisen om deze borstweringen weer op te 

trekken voor een verschijnsel dat zich door zijn aard niets aan landen of continenten gelegen laat 

liggen: milieuvervuiling. Wanneer het communautaire milieubeleid derhalve mede is gericht op de 

bestrijding van vervuiling door verschillende staten, in het besef dat deze strijd niet vanuit één 

enkele plaats geleverd wordt, zou het een ongerijmdheid zijn om MEB-plichtige projecten op te 

delen naargelang het grondgebied waarop zij zijn gelegen. 

(. . .) 

83. Ik ben derhalve van oordeel dat een landsgrens geen beperking voor de definitie van 

"project" in de zin van richtlijn 851337 inhoudt." (onderstreping mijnerzijds, TL). 24 

In het MER (en de overige aan het inpassingsplanten grondslag gelegde onderzoeken) had 

dan ook de hele hoogspanningsverbinding beoordeeld moeten worden. Het is van groot belang 

dat de effecten in Duitsland en Nederland eenduidig in beeld worden gebracht. Daarnaast is het 

van belang dat beide landen dezelfde onderzoeksmethodieken hanteren om de effecten te 

beoordelen. De Commissie m.e.r. heeft hier ook op gewezen: 

"Speciale aandacht verdient hier het grensoverschrijdende effect op Natura 2000-gebieden. 

Behalve de Gelderse Poort en de IJssel uiterwaarden zijn er effecten mogelijk op de Duitse Natura 

2000-gebieden Unterer Niederrhein en Hetter-Millinger Bruch. In de reeds uitgevoerde eerste 

screening bleek al een methodisch verschil tussen het vaststellen van effecten in Duitsland en 

Nederland. Behalve de verschillen in inventarisatiemethoden bleken er ook verschil/en in het 

vaststel/en van significantiegrenzen en de betekenis van de instandhoudingsdoelstellingen 

daarin. Het is van belang dat de effecten eenduidig in beeld worden gebracht en de methodieken 

zodanig worden afgestemd dat de uitkomsten van het effectonderzoek aan beide zijden van de 

grens inhoudeliik acceptabel en juridisch houdbaar zijn." (onderstreping mijnerzijds, TL). 25 

24 Hof van Justitie, Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer, C-205/08. 
25 Commissie m.e.r" 380 kV Verbinding Doetinchem-Duitse grens, Advies voor richtlijnen voor het 
milieueffectrapport, 18 november 2009, rapportnummer 2323-33, p. 8. 
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Het gevolg van bovenstaande vaststelling is dat ook de alternatievenafweging, nu deze beperkt 

is gebleven tot het Nederlands grondgebied, onvolledig is. Gelet hierop zijn het ontwerp

inpassingsplan en het MER in strijd met artikel 7.7 lid 1 aanhef en onder b van de Wet 

milieubeheer. Ter aanvulling hierop merken cliënten nog het volgende op. 

In het MER wordt het volgende opgemerkt: 

"Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, is het grenspunt nabij Voorst het vertrekpunt voor de 

ontwikkeling van tracéalternatieven voor het Nederlandse deel van DW380. ". 26 

Uit de hiervoor geciteerde passage blijkt klip en klaar dat de onderzochte tracéalternatieven zijn 

beperkt tot de grensovergang met Voorst. Door strikt vast te houden aan deze grensovergang 

zijn niet alle mogelijke alternatieven beoordeeld. 

De Commissie m.e.r. heeft er reeds in haar advies voor de richtlijnen voor het 

milieueffectrapport op gewezen dat het opnemen van een grenspunt (Voorst) tot gevolg zou 

hebben dat andere oplossingsrichtingen (c.q. alternatieven) buiten beschouwing zouden blijven. 

Ik citeer: 

"De startnotitie geeft als doelstelling voor het project 'het realiseren van bovengrondse 380 kV 

hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel ... '. Specifiek voor het MER is de 

doelstelling '".een 380 kV verbinding tussen het transformator- en schakelstation Doetinchem in 

Langerak (gemeente Bronkhorst) en het grenspunt nabij Voorst in de gemeente Oude 

IJsselstreek'. Het grenspunt dat in deze laatste doelstelling is opgenomen komt voort uit de Basis 

Effecten Studie (BES). Deze studie maakt onderdeel uit van de startnotitie en is uitgevoerd om 

een principetracé te bepalen (zie ook §3.1 van dit advies). Echter. door het opnemen van de 

grensovergang in de doelstelling voor het tracé over Nederlands grondgebied bestaat het risico 

dat andere reële oplossingsrichtingen buiten beschouwing worden gelaten. Daarnaast heeft er 

nog geen ruimteliike besluitvorming plaatsgevonden." (onderstreping mijnerzijds, TL). 27 

Voor zover de gedachte mocht postvatten dat artikel 7 van de m.e.r.-richtlijn en artikel 7 van de 

SMS-richtlijn uitsluitend verplichten tot interstatelijke samenwerking bij de totstandkoming van 

de MER en geen verplichting bevatten om één MER op te stellen, merken cliënten op voorhand 

op dat deze stelling geen stand kan houden. Cliënten wijzen hierbij op het arrest van het Hof 

van Justitie van 1 O december 2009. Het Hof overweegt het volgende: 

"45 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de artikelen 2, lid 1, 

en 4, lid 1, van richtlijn 851337 aldus moeten worden uitgelegd dat de bevoegde 

overheidsinstanties van een lidstaat een milieueffectbeoordeling moeten uitvoeren van een in 

punt 20 van bijlage I bij deze richtlijn genoemd project, zoals de aanleg van bovengrondse 

hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km, ook indien het project 

26 MER, p. 98. 
27 Commissie m.e.r., 380 kV Verbinding Doetinchem-Duitse grens, Advies voor richtlijnen voor het 
milieueffectrapport, 18 november 2009, rapportnummer 2323-33, p. 2. 
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grensoverschrijdend is en slechts een gedeelte ervan met een lengte van minder dan 15 km is 

gelegen op het grondgebied van die lidstaat. 

(".) 
54 Hieruit volgt dat in bijlage / bij richtlijn 851337 genoemde projecten die zich over het 

grondgebied van meerdere lidstaten uitstrekken. niet kunnen worden uitgezonderd van de 

toepassing van deze richtlijn om de enkele reden dat zij geen uitdrukkelijke bepaling bevat die op 

deze projecten betrekking heeft. 

55 Een dergelijke uitzondering zou ernstig afbreuk doen aan de doelstelling van richtlijn 

851337. De nuttige werking ervan zou namelijk ernstig in het gedrang komen indien de bevoegde 

autoriteiten van een lidstaat bij de beslissing of van een project een milieueffectbeoordeling moet 

worden gemaakt. het deel dat in de andere lidstaat moet worden uitgevoerd konden negeren (zie 

naar analogie arrest van 16 september 2004. Commissie/Spanje. C-227101. Jurispr. blz. 1-8253, 

punt 53). 

56 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 81 van zijn conclusie. wordt deze 

vaststelling versterkt door artikel 7 van richtlijn 851337. dat voorziet in samenwerking tussen 

lidstaten indien een project aanzienlijke milieueffecten kan hebben in een andere lidstaat." 

(onderstreping mijnerzijds, TL). 28 

Gelet op het voorgaande concluderen cliënten dat ten onrechte is afgezien van het opstellen 

van één MER. Cliënten gaan er van uit dat alsnog één MER wordt opgesteld . Cliënten gaan er 

van uit dat in dat geval het gehele MER in de Nederlandse taal wordt gesteld (artikel 2:6 lid 1 

Awb). 

2.4.2. Niet gelijktijdige terinzagelegging 

Gelet op het feit dat de hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel als één project 

moet worden aangemerkt, had het ontwerp-inpassingsplan gelijktijdig met het MER voor het 

Duitse tracédeel ter inzage gelegd moeten worden. Door reeds nu het ontwerp-inpassingsplan 

en het MER (voor het Nederlandse tracédeel) ter inzage te leggen, wordt gehandeld in strijd 

met artikel 7.1 O van de Wet milieubeheer. Er is geen inzicht verschaft in de totale 

(milieu)effecten van het project. Cliënten worden door deze handelwijze in hun belangen 

geschaad. 

2.4.3. Ten onrechte niet uitgegaan van maximale mogelijkheden inpassingsplan 

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, zijn in het inpassingsplan de mastposities en de veldlengte 

niet juridisch bindend vastgelegd .29 Dit betekent dat de plan regels geen beperkingen stellen aan 

het aantal masten en de daartussen aan te houden afstanden. Gelet hierop zijn het aantal, de 

exacte locaties, de hoogte van die masten en de daartussen aan te houden afstanden niet 

duidelijk. Nog afgezien van het feit dat de beoordeling van de effecten door wordt geschoven 

naar het moment waarop een uitvoeringsbesluit wordt genomen, is een ander gevolg dat het 

bestemmingsplan verschillende uitvoeringsvarianten van het project mogelijk maakt (vgl. AbRS 

28 Hof van Justitie 1 O december 2009, C-205/08. 
29 Plantoelichting, p. 88; MER, p. 151 . 
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7 december 2011, zaaknr. 200909551/1/R, r.o. 2.10.5). De milieueffecten, waaronder de 

effecten voor diersoorten,30 van deze uitvoeringsvarianten zijn niet beoordeeld. In het MER en 

de aan het inpassingsplan ten grondslag gelegde onderzoeken is bij de effectbeoordeling 

derhalve ten onrechte niet uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden van het 

inpassingsplan.31 

De wens om bij de projectie van de mastposities flexibiliteit te behouden, is ingegeven vanuit 

verschillende belangen. Van geval tot geval zal er een afweging worden gemaakt. Cliënten 

wijzen op onderstaande passage uit de plantoelichting: 

"Bij het daadwerkelijk projecteren van concrete mastposities zal er steeds sprake zijn van een 

afweging tussen de veld/engte en de masthoogte (een grotere veld/engte betekent minder maar 

hogere masten en omgekeerd), ten einde tussen deze twee variabelen een optimum te bereiken. De 

volgende overwegingen spelen daarbij een rol: 

• Belemmeringen voor het grondgebruik. Door zo min mogelijk masten te plaatsen kan worden 

bereikt dat er zo weinig mogelijk belemmeringen zijn voor het grondgebruik. 

• Landschappelijke overwegingen. Dit is een gecompliceerde afweging. Aan de ene kant 

zullen hogere masten over het algemeen in een groter gebied zichtbaar zijn. Aan de andere 

kant betekent meer (maar lagere) masten in het landschap dat men ze vaker tegenkomt. 

Daarbij wordt in overweging genomen dat de hoogte van een mast, zonder referentie in de 

directe omgeving van de mast, niet tot nauwelijks is in te schatten. Bovendien worden 

smalle, hoge objecten in het landschap (kerktorens, flatgebouwen en dus ook 

hoogspanningsmasten) op een afstand van meerdan circa 1.500 m (afhankelijk van het 

weer) opgenomen in het geheel van de horizon. De hoogte speelt dan dus nog minder een 

rol. 

• Muureffect. Bij hoogspanningsmasten die in een rechte lijn staan (dat heeft de voorkeur 

vanuit landschappelijke optiek) kan een muureffect optreden. Dat wil zeggen dat als men 

langs de lijn kijkt de masten perspectivisch een visuele muur gaan vannen (bij bipole 

wintrackmasten is dat sneller het geval dan bij de vakwerkmasten). Bij een korte veld/engte 

en daardoor meer masten per rechtstand ontstaat een grotere kans op dit muureffect. 

• Kostenoverwegingen. Meer masten impliceren hogere kosten.". 32 

Cliënten stellen vast dat het milieubelang kennelijk geen enkele rol speelt in de hierboven 

genoemde afweging. Dit gegeven onderstreept de noodzaak om het aantal masten, de 

specifieke locatie daarvan en de veldlengtes juridisch bindend in de planregels vast te leggen. 

2.4.4. Passende beoordeling 

Mede gelet op het feit dat de exacte mastposities en veld lengte niet bekend zijn, is ten onrechte 

geconcludeerd dat significant negatieve effecten zijn uit te sluiten en mitsdien geen passende 

beoordeling ex artikel 19j van de Natuurbeschermingswet is vereist. 

30 MER, p. 243: "De effecten op beschennde soorten (Flora- en faunawet) is niet op het detailniveau van 
masten ondergezocht, omdat mastlocaties voor alle tracéaltematieven niet bekend zijn. Er is daarom 
alleen op tracéniveau naar potentiële effecten op beschennde soorten gekeken. Bij planvaststelling is het 
niet relevant om de precieze mastlocaties bekend te hebben.". 
31 AbRS 5 december 2012, BR 2013, 55 en AbRS 5 maart 2014, zaaknr. 20130202911/R1 . 
32 Plantoelichting, p. 88. 
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Mede gelet op het feit dat de gehele hoogspanningsverbinding (dus zowel het Nederlandse als 

Duitse tracédeel) significant negatieve invloed kan hebben op de beschermde natuurwaarden in 

Duitsland, had een passende beoordeling plaats moeten vinden. Immers, het Duitse tracédeel 

kan niet los worden gezien van het Nederlandse tracédeel. 

2.4.5. Draadmarkeringen 

In de plantoelichting en het MER wordt opgemerkt dat draadmarkeringen zullen worden 

aangebracht teneinde het aantal aanvaringsslachtoffers te beperken. Cliënten stellen vast dat 

geen wetenschappelijke onderzoeken zijn overgelegd waarin de preventieve werking van 

draad markeringen is aangetoond. Cliënten zijn derhalve niet overtuigd van de werking van de 

draadmarkeringen. Verder wijzen cliënten erop dat niet juridisch is geborgd welke 

draadmarkering (soort en type) op welke plaats moet worden aangebracht. In artikel 11.2 van 

de planregels is uitsluitend bepaald dat varkenskrullen moeten worden gerealiseerd. Verder 

stellen cliënten vast dat het realiseren van varkenskrullen (en/of overige draadmarkeringen) niet 

verplicht zijn gesteld voor de tijdelijke hoogspanningslijnen. 

Verder merken cliënten op dat de draadmarkering kennelijk noodzakelijk is om significant 

negatieve effecten op vogelsoorten en vleermuizen te voorkomen. Dit betekent dat er sprake is 

van een mitigerende maatregel. Gelet hierop had een passende beoordeling opgesteld moeten 

worden. 

2. 4. 6. Natuurbeschermingswetvergunning 

Gelet op het hetgeen hiervoor in paragraaf 2.4.4. 2.4.5. is opgemerkt, is ten onrechte geen 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. 

2.4. 7. Aanwijzingsbesluit Rijntakken 

In de plantoelichting33 en de aan het inpassingsplanten grondslag gelegde rapporten 

(waaronder het MER)34 wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen zoals opgenomen 

in de ontwerpaanwijzingsbesluiten Gelderse Poort en Uiterwaarden IJssel. Inmiddels zijn de 

ontwerpaanwijzingsbesluiten vervallen en opgegaan in het aanwijzingsbesluit Rijntakken.35 Een 

toetsing aan het aanwijzingsbesluit Rijntakken heeft niet plaatsgevonden, omdat, zo wordt in de 

plantoelichting en het MER gesteld, de toetsing aan de ontwerp-aanwijzingsbesluiten Gelderse 

Poort en Uiterwaarden IJssel een worst-case-toetsing betreft. Cliënten zijn niet overtuigd van de 

juistheid van deze redenering. 

De wetssystematiek brengt met zich mee dat de gevolgen van de met het inpassingsplan 

mogelijk gemaakte ontwikkelingen getoetst worden aan de geldende instandhoudingsdoelen. 

Met de inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit Rijntakken zijn de ontwerp

aanwijzingsbesluiten vervallen. Om die reden kan het inpassingsplan noch het MER 

33 Plantoelichting, p. 132 en 135. 
34 MER, p. 87. 
35 Staatscourant 29 april 2014, nr. 12056. 
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(uitsluitend) aan de ontwerp-aanwijzingsbesluiten worden getoetst. Gelet op de rechtszekerheid 

had getoetst moeten worden aan het aanwijzingsbesluit Rijntakken en de daarin vastgelegde 

instandhoudingsdoelen. In dit kader merken cliënten op dat er mogelijk verschillen zijn tussen 

de ontwerp-aanwijzingsbesluiten en het aanwijzingsbesluit. 

De stelling dat toetsing aan de ontwerp-aanwijzingsbesluiten een "worst-case-toetsing" betreft, 

wordt niet onderbouwd met een vergelijking tussen de instandhoudingsdoelen van de ontwerp

aanwijzingsbesluiten en de instandhoudingsdoelen van het definitieve aanwijzingsbesluit. 

2.5. Alternatieven 

2. 5. 1. Inleiding 

De in de plantoelichting en het MER opgenomen alternatievenafweging is onvolledig en 

gebrekkig. 

2. 5. 2. Opplussen en/of uitbreiden bestaande verbindingen 

Cliënten stellen vast dat er in de bestaande situatie reeds drie 380 kV-verbindingen zijn tussen 

Nederland en Duitsland. Het betreft de volgende verbindingen: 

Meeden (NL) - Diele (Old); 

Hengelo (NL - Gronau (Old); 

Maasbracht (NL) - Selfkant (Old). 

In de plantoelichting en het MER wordt opgemerkt dat met het verzwaren van de bestaande 

verbindingen niet voldoende extra interconnectiecapaciteit gerealiseerd kan worden. Cliënten 

betwisten dit niet nader onderbouwde standpunt. 

In de Startnotitie (verschenen op 10 september 2009) is aangegeven dat de 

hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel, uitgaande van een studie van TenneT 

en RWE die in 2006 is uitgevoerd, leidt tot een verhoging van de interconnectiecapaciteit met 

1000-2000 MW. In een later stadium is door TenneT en Amprion een nieuwe studie uitgevoerd. 

Uit deze studie blijkt dat wanneer de hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel 

wordt uitgevoerd met geleiders met een hogere capaciteit (4 kA) in plaats van de geleiders, 

waarvan in de studie van 2006 was uitgegaan (2,7 kA), de transportcapaciteit extra verhoogd 

kan worden met 1000 MW. Deze studie (Joint lnvestigation) is als Achtergrondrapport 4 aan het 

ontwerp-inpassingsplan gehecht. In totaal zou de hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem 

en Wesel met de geleiders van 4 kA een verhoging van de transportcapaciteit tussen Nederland 

en Duitsland van 2000-3000 MW kunnen realiseren. Uit de hierboven genoemde studie van 

TenneT en Amprion blijkt eveneens dat wanneer de andere connectoren tussen Nederland en 

Duitsland met geleiders van 4 kA worden uitgevoerd, een extra verhoging van de 

transportcapaciteit tussen Nederland en Duitsland bereikt kan worden van 3000 MW 

(Maasbracht-Rommerskirchen/Sierdorf 2000 MW I Doetinchem-Hengelo-Gronau 1000 MW). 

Bovendien bestaat de mogelijkheid om de interconnector Meeden-Diele uit te breiden met 500 

MW extra transportcapaciteit. Gelet op het voorgaande kan naar het oordeel van cliënten met 
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het verzwaren van de bestaande verbindingen tussen Nederland en Duitsland de 

transportcapaciteit met 3000 MW verhoogd worden. Dit alternatief is niet onderzocht noch als 

alternatief meegenomen in de MER. 

Uit de plantoelichting noch de aan het inpassingsplanten grondslag gelegde onderzoeken blijkt 

waarom deze bestaande verbindingen niet geschikt (te maken) zijn voor het vergroten van de 

capaciteit. Voor zover al aangenomen moet worden dat aanpassingen aan het bestaande net 

niet mogelijk zijn, merken cliënten op dat niet onderzocht is of de aanleg van de nieuwe 

verbinding niet op de reeds bestaande tracés gerealiseerd kan worden. In dit kader wijzen 

cliënten erop dat op die tracés reeds een aantasting van het landschap en natuurwaarden heeft 

plaatsgevonden. 

In het MER wordt opgemerkt dat de aanleg van extra interconnectiecapaciteit onder meer 

noodzakelijk is om de export en import van energie te faciliteren. Als er geen maatregelen 

worden genomen dan zullen er momenten komen dat windenergie "weggegooid" moet worden 

omdat deze niet afgevoerd kan worden, aldus het MER. Maatregelen om dit te voorkomen zijn 

onder meer de flexibilisering van het conventionele productiepark, het oprichten van 

opslagsystemen en internationale handel.36 Volgens onderzoek van de Universiteit Twente is 

opslag van elektrische energie en smart grids de meest kosteneffectieve en onontkoombare 

oplossing voor het probleem van de toename van fluctuaties van duurzame energie in plaats 

van miljardeninvesteringen in uitbreiding van het (internationale) elektriciteitsnetwerk. In het 

MER wordt echter geen aandacht besteed aan de invloed van opslagsystemen en smart grids 

op de noodzaak en mate van verhoging van de internationale interconnectiecapaciteit. 

2.5.3. Ondergrondse gelijkstroomverbinding als volwaardig alternatief 

Een (ondergrondse) gelijkstroomverbinding heeft alleen maar zin als deze over de gehele 

afstand tussen Doetinchem en Wesel wordt aangelegd. Alleen dan is het een reëel alternatief, 

dat wat betreft de impact op het milieu volgens de SMS-richtlijn en m.e.r.-richtlijn onderzocht 

dient te worden. In dit kader wijzen cliënten erop dat de verbinding Doetinchem-Wesel als één 

geheel aangemerkt moet worden (zie ook de Startnotitie m.e.r.) en voor de milieueffecten 

mitsdien als één project beoordeeld dient te worden. 

2.6. Barro 

Het ontwerp-inpassingsplan is niet getoetst aan het Barro. In de plantoelichting wordt 

opgemerkt dat het Barro betrekking heeft op bestaande hoogspanningsverbindingen met een 

spanning van tenminste 220 kV. Het Barre ziet niet op nieuwe hoogspanningsverbindingen, 

aldus de plantoelichting. 37 Cliënten betwisten dat. 

Artikel 2.8.1 van het Barre luidt als volgt: 

"In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

36 MER, p. 31. 
37 Plantoelichting, p. 41. 
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grootschalige elektriciteitsopwekking: elektriciteitsproductie met een of meer 

elektriciteitsproductie-installaties met een gezamenlijk vermogen van ten minste 500 MW en de 

daarmee verbonden werken en infrastructuur, uitgezonderd elektriciteitsproductie-installaties die 

elektriciteit opwekken door splijting of versmelting van atoomkernen en uitgezonderd 

elektriciteitsproductie-installaties die elektriciteit opwekken door middel van windenergie; 

hoogspanningsnet: net met een spanning van ten minste 220 kV en de daarin aanwezige 

schakel- en transformatorstations en andere hulpmiddelen; 

hoogspanningsverbinding: verbinding met een spanning van ten minste 220 kV en de daarmee 

verbonden schakel- en transformatorstations en andere hulpmiddelen.". 

Cliënten wijzen erop dat de wettekst van het Barro duidelijk is en geen onderscheid maakt 

tussen bestaande en/of nieuwe hoogspanningsnetten en/of hoogspanningsverbindingen. Er had 

derhalve wel degelijk getoetst moeten worden aan het Barro. Cliënten betwisten dat het 

inpassingsplan in overeenstemming is met het Barro. 

2.7. EHS 

In de plantoelichting wordt opgemerkt dat de met het inpassingsplan mogelijk gemaakte 

ontwikkelingen geen gevolgen voor de EHS hebben. Cliënten betwisten dit. 

Cliënten wijzen erop dat in de plantoelichting wordt erkend dat de specifieke locaties van de 

masten nog niet bekend zijn. Cliënten wijzen op onderstaande passage uit de plantoelichting: 

"Zoals reeds in paragraaf 5.4 vermeld gelden bij de bouw van de nieuwe 380 kV-verbinding als 

uitgangspunt een masthoogte van circa 60 tot BO meter en een veld/engte van 300 tot 450 meter. 

In dit inpassingsplan worden de mastposities niet vastgelegd. Dit om enige flexibiliteit te hebben 

bij het positioneren van de masten. Het vastleggen van de mastposities gebeurt in de 

omgevingsvergunningen ten behoeve van het bouwen van de masten. Slechts de posities van de 

hoekmasten zijn herleidbaar uit de /<nikken in het tracé. Bij het daadwerkelijk projecteren van 

concrete mastposities zal er steeds sprake zijn van een afweging tussen de veld/engte en de 

masthoogte (een grotere veld/engte betekent minder maar hogere masten en omgekeerd), ten 

einde tussen deze twee variabelen een optimum te bereiken." (onderstreping mijnerzijds, TL). 38 

Meer specifiek wordt ten aanzien van de EHS het volgende opgemerkt: 

"Net als voor beschermde soorten zijn in het kader van EHS effecten niet op het niveau van 

mastlocaties maar op tracéniveau onderzocht. Daarom zijn effecten niet volledig op het 

detailniveau van wezenlijke kenmerken bepaald, maar op niveau van permanente effecten op 

hoge EHS-structuren (die mede de wezenlijke kenmerken vormen). Permanente effecten zullen 

met name plaats vinden in bosgebieden, omdat hoge houtopstanden op de tracés verwijderd 

moeten worden. Wezenlijke kenmerken en waarden die uit laagblijvende vegetatie of andere 

38 Plantoelichting, p. 88. 
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structuren dan bosgebied bestaan zullen alleen te maken hebben met mastlocaties (de lijnen 

gaan daaroverheen). Die mastlocaties zijn niet bekend voorde a/tematieven.".39 

Gelet op de hiervoor geciteerde passages kan niet geconcludeerd worden dat het project geen 

gevolgen heeft voor de EHS. Een adequate beoordeling van de effecten op EHS kan uitsluitend 

plaatsvinden indien de exacte locatie van de masten en de veldlengtes bekend zijn . Cliënten 

merken hierbij nog op dat tijdens de aanlegfase ingrijpende (voorbereidende) werkzaamheden 

plaats zullen vinden. De gevolgen hiervan moeten reeds bij de voorbereiding van het 

inpassingsplan op detailniveau worden beoordeeld. Gelet op het voorgaande concluderen 

cliënten dat de gehanteerde toetsingsmethode in strijd is met de wetssystematiek. 

De stelling dat de nieuwe masten (voor zover het de EHS-gronden betreft) in de plaats komen 

van de te amoveren masten voor de 150 kV-verbinding, 40 kan geen rechtvaardiging zijn om af 

te zien van een toetsing aan het bepaalde in de provinciale ruimtelijke verordening en artikel 

2.10.5 van het Barro. Zoals uit de plantoelichting blijkt zijn de masten naar aard en omvang 

afwijkend van de bestaande masten. 

2.8. Provinciale verordening 

2. 8. 1. Nieuwe provinciale verordening 

In de plantoelichting wordt opgemerkt dat rekening is gehouden met de nieuwe 

Omgevingsverordening Gelderland. Cliënten stellen vast dat de Omgevingsverordening 

Gelderland op 24 september 2014 is vastgesteld door provinciale staten. Het ontwerp

inpassingsplan is daags na de vaststelling door provinciale staten van de 

Omgevingsverordening, ter inzage gelegd. Cliënten sluiten niet uit dat de 

Omgevingsverordening gewijzigd is vastgesteld ten opzichte van de conceptversie waaraan het 

ontwerp-inpassingsplan is getoetst. Het ontwerp-inpassingsplan moet alsnog getoetst worden 

aan de door provinciale staten vastgestelde omgevingsverordening. 

2.8.2. Groene Ontwikkelingszone 

In de plantoelichting wordt opgemerkt dat de masten die binnen de Groene Ontwikkelingszone 

worden geplaatst, geen nieuwe grootschalige ontwikkeling betreffen en daarnaast niet leiden tot 

een significante aantasting van de kernkwaliteiten van de gebieden. Cliënten betwisten deze 

stelling . Zij wijzen erop dat, zoals in de plantoelichting wordt erkend, de specifieke locaties van 

de masten nog niet bekend zijn. Gelet hierop kan niet geconcludeerd worden dat het project 

geen gevolgen kan hebben voor de Groene Ontwikkelingszone. De stelling dat de nieuwe 

masten in de plaats komen van de te amoveren masten voor de 150 kV-verbinding, 41 kan geen 

rechtvaardiging zijn om af te zien van een toetsing aan het bepaalde in de provinciale 

ruimtelijke verordening . Zoals uit de plantoelichting blijkt, zijn de masten naar aard en omvang 

verschillend van de bestaande masten. 

39 MER, p. 243. 
40 Plantoelichting, p. 143. 
41 Plantoelichting, p. 143. 
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2.9. Voorwaardelijke verplichting 

Mede gelet op de aanzienlijke impact die het project op natuur, landschap en het woon- en 

leefklimaat van cliënten kan hebben, dient naar het oordeel van cliënten in de planregels een 

voorwaardelijke verplichting opgenomen te worden waarin wordt bepaald dat geen aanvang 

gemaakt mag worden met de realisatie van de hoogspanningsverbinding zolang de voor de 

inpassing op Duits grondgebied vereiste ruimtelijke besluiten nog niet onherroepelijk zijn. 

2.10. Tijdelijke lijnen 

Artikel 9.4.1 van de planregels heeft betrekking op de tijdelijke lijnen en luidt als volgt: 

"De tijdelijke hoogspanningsverbinding mag slechts korler dan 1 jaar in werking zijn. Een gebruik 

van de gronden ten behoeve van een tijdelijke hoogspanningsverbinding gedurende een langere 

periode dan 1 jaar wordt als strijdig met deze bestemming gerekend.". 

Artikel 9.8 van de planregels bepaalt dat de in artikel 9.4.1 van de planregels vastgelegde 

tijdelijke bestemming slechts vijf jaar geldig is. Uit artikel 9.8 van de planregels blijkt niet hoe de 

vijfjaarstermijn bepaald dient te worden. Is dat na inwerkingtreding van het inpassingsplan of is 

dat na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan? De planregels laten dit in het midden. 

Daarnaast wijzen cliënten erop dat artikel 9.4.1 van de plan regels zich niet verzet tegen 

herhaalde toepassing, mits het gebruik telkens niet langer dan één jaar plaatsvindt. 

2.11. Planschade analyse 

Cliënten stellen vast dat er geen planschaderisicoanalyse is gemaakt. Gelet op de aard en 

omvang van de met het inpassingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen, had dat echter wel 

gemoeten. 

2.12. Geluid 

Cliënten stellen vast dat geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de in de referentiesituatie 

optredende geluidsniveaus. Deze beoordeling moet alsnog plaatsvinden. 

Verder merken cliënten nog het volgende op. 

In de plantoelichting wordt het volgende opgemerkt: 

"De heiwerkzaamheden zullen nooit langer duren dan 5 dagen per mastlocatie. Op basis van de 

Circulaire Bouwlawaai geldt er voor een dergelijke situatie een geluidsbelasting van maximaal BO 

dB(A). De BO dB(A) contour bevindt zich op circa 35 meter van de hei/ocatie. Aangezien de 

mastlocaties niet in het inpassingsplan worden vastgelegd, ziin ook de heilocaties niet bekend. In 

het worst-case-scenario bevinden zich binnen de BO dB(A) contour een veertigtal woningen. De 

overige bouwwerkzaamheden ter plaatse van een mastlocatie vinden binnen maximaal 50 dagen 

plaats. Op grond daarvan geldt een maximale geluidsbelasting van 65 dB(A). De 65 dB(A) 
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contour bevindt zich op circa 40 meter van de mastlocatie. In het worst-case-scenario bevinden 

zich binnen deze contour een veertigtal woningen.". 42 

Gelet op het feit dat de mastlocaties niet bekend zijn, is de in de plantoelichting opgenomen 

beoordeling van de geluidhinder onvoldoende. 

Uit de plantoelichting blijkt dat aanzienlijke geluidsniveaus kunnen optreden. Cliënten hebben 

niet kunnen achterhalen op grond waarvan deze geluidsniveaus acceptabel worden geacht. 

2.13. Trillingen 

Gelet op het feit dat de mastlocaties niet bekend zijn, is de in de plantoelichting opgenomen 

beoordeling van trillingshinder onvoldoende. 

2.14. Antennes 

Uit de plantoelichting blijkt klip en klaar dat TenneT mobile operators de mogelijkheid wil bieden 

om de nieuwe Wintrackmasten als opstelpunt voor antennes te gebruiken.43 Naar het oordeel 

van cliënten had in het MER en de verschillende aan het inpassingsplan ten grondslag liggende 

onderzoeken met dit gegeven rekening moeten worden gehouden. 

2.15. Flora- en faunawet 

2. 15. 1. Algemeen 

In het mitigatie- en compensatieplan wordt opgemerkt dat zwaar beschermde soorten worden 

ontzien door zo min mogelijk mastvoeten te plaatsen in leefgebieden of nabij verblijfplaatsen, en 

het specifieke leefgebied van een soort te vermijden en/of zo min mogelijk te verstoren. 44 

Cliënten vragen zich af hoe deze algemene stelling zich verhoudt tot het feit dat de locatie van 

de masten nog niet bekend is. Niet in alle gevallen zal het mogelijk zijn om verstoring van 

individuele beschermde diersoorten of hun vaste rust- en verblijfplaatsen te voorkomen. In dit 

kader wijzen cliënten nog op de grote ruimtelijke impact die een mast en de daaraan 

opgehangen lijnen op de diersoorten kunnen hebben. 

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt dat geen ontheffing van de in de Ffw vastgelegde 

verboden is vereist, indien met het treffen van maatregelen overtreding van die verboden wordt 

voorkomen. Dit impliceert dat alleen maatregelen die daadwerkelijk overtreding van de Ffw 

voorkomen, betrokken mogen worden bij het antwoord op de vraag of geen ontheffing van de 

Ffw is vereist. Cliënten stellen vast dat in het mitigatie- en compensatieplan een groot aantal 

maatregelen wordt voorgeschoteld die overtreding van de in de Ffw vastgelegde verboden 

zouden voorkomen. Zonder uitputtend te willen zijn wijzen cliënten onder andere op de 

volgende maatregelen: 

42 Plantoelichting, p. 105. 
43 Plantoelichting, p. 110. 
44 Arcadis, Doetinchem-Wesel 380 kV, Mitigatie- en compensatiemaatregelen Flora- en faunawet, 26 
maart 2014, p. 9. 
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bij de inrichting en aanleg van de bouwplaats zal getracht worden solitaire bomen, 

bomenrijen en bos "zoveel mogelijk" te sparen;45 

door gebruik te maken van kunstlicht, wordt verstoring van vleermuizen en andere 

nacht- en schemerdieren, "zoveel mogelijk" voorkomen. 

mitigatie van "verblijfplaatsen" van vleermuizen moet voorafgaand aan de 

werkzaamheden plaatsvinden46 

Cliënten betwisten dat met de voorgestelde maatregelen overtreding van de Ffw wordt 

voorkomen en mitsdien geen ontheffing is vereist. 

Verder merken cliënten op dat met de voorgenomen maatregelen het verstoren van individuele 

diersoorten (artikel 9 van de Ffw) niet wordt voorkomen. 

Cliënten merken op dat met de hiervoor genoemde maatregelen overtreding van de Ffw niet 

wordt voorkomen. Gelet hierop is niet aannemelijk gemaakt dat de Ffw niet aan de uitvoering 

van het project in de weg staat. 

2. 15. 2. Exploitatiefase 

Onder verwijzing naar paragraaf 3.2 van deze zienswijze, merken cliënten op dat niet is 

aangetoond dat de Ffw niet aan de exploiteerbaarheid van het project in de weg staat. Gelet 

hierop is de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan niet aangetoond. 

2.15.3. Migratieroutes 

De met het inpassingsplan mogelijk gemaakte hoogspanningsverbinding heeft betrekking op 

een aanzienlijke lengte van 22 km op Nederlands grondgebied. Op Duits grondgebied bedraagt 

de lengte van de hoogspanningsverbinding 35 km. Deze aanzienlijke lengte heeft niet alleen 

gevolgen voor migrerende vogelsoorten tussen de Natura 2000-gebieden in Nederland en 

Duitsland, maar ook op vogelsoorten die vanuit het noorden naar het zuiden trekken en 

andersom. In het inpassingsplan en het MER en de daaraan ten grondslag gelegde 

onderzoeken is aan dit aspect voorbij gegaan. 

Weliswaar wordt in de Natuurtoets verwezen naar een Masten boek, maar is onduidelijk wat de 

status van het Mastenboek is. Daarnaast merken cliënten op dat het Mastenboek, zoals ook uit 

de Natuurtoets blijkt, regelmatig aangepast wordt. In de Natuurtoets wordt expliciet opgemerkt 

wijziging van het Mastenboek gevolgen kan hebben voor de effectbeoordeling en de mitigatie

en compensatiemaatregelen. Cliënten wijzen op onderstaande passage uit de Natuurtoets: 

"Wanneer in de toekomst nog wijzigingen aan het tracé, de mastlocaties, de toegangswegen 

en/of de werkterreinen plaatsvinden is het niet uitgesloten dat dit gevolgen heeft voor de 

effectbeoordeling en de mitigatie- en compensatiemaatregelen". 47 

45 Mitigatie- en compensatieplan, p. 9. 
46 Mitigatie- en compensatieplan, p. 21. 
47 Arcadis, Natuurtoets Flora- en faunawet Doetinchem-Wesel 380 kV, 26 maart 2014, p. 6. 
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2. 15. 4. Uitvoerbaarheid inpassingsplan niet gegarandeerd 

Onder verwijzing naar hetgeen in paragraaf 3.2 van deze zienswijzen is opgemerkt met 

betrekking tot het in artikel 9 van de Ffw vastgelegde verbod, merken cliënten op dat nu geen 

ontheffing is aangevraagd van dat verbod, het niet zeker is of het inpassingsplan uitvoerbaar is. 

Cliënten sluiten niet uit dat als gevolg van de grootschaligheid van de ingreep in het landschap, 

er aanzienlijke aantallen vleermuizen en vogels verwond en gedood zullen worden door de 

lijnen en masten van de hoogspanningsverbinding. Cliënten trekken hierbij een parallel met het 

Windpark Sabinapolder. Dit windmolenpark werd stilgelegd omdat aanzienlijke aantallen 

vleermuizen verwond en gedood werden als gevolg van de windmolens. 48 

3. ONTHEFFING FLORA- EN FAUNAWET 

3.1. Inleiding 

Tegen de ontwerp-ontheffing Ffw voeren cliënten de volgende specifieke zienswijzen aan. 

3. 2. Aanlegfase en exploitatiefase 

Ingevolge artikel 9 van de Ffw is het verboden dieren, behorende tot een beschermde 

inheemse diersoort te doden of te verwonden. 

Zoals uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt, is voor het overtreden van de in artikel 9 

van de Ffw vastgelegde verboden niet noodzakelijk dat er sprake is van opzet. Elke doding van 

een individueel dier valt onder de reikwijdte van artikel 9 van de Ffw. De Afdeling overweegt het 

volgende: 

"Uit het bepaalde in arlikel 9 van de Ffw en voormelde wetssystematiek volgt dat met elke doding 

van een dier dat behoort tot een beschermde, inheemse diersoort, daargelaten of die doding 

voorzienbaar dan wel incidenteel is, het in artikel 9 van de Ffw vervatte verbod wordt overtreden 

en derhalve een bevoegdheid bestaat tot handhavend optreden.". 49 

Cliënten stellen vast dat de verleende ontheffing uitsluitend betrekking heeft op de aanlegfase 

en niet op de van de hoogspanningsverbinding. De verleende ontheffing heeft géén betrekking 

op de exploitatiefase, terwijl niet in geschil is dat ook in de exploitatiefase vleermuizen en 

vogels verwond dan wel gedood worden als gevolg van aanvaringen met de 

hoogspanningsmasten en/of lijnen. 

Voor zover al maatregelen aan de masten en hoogspanningslijnen worden getroffen, wordt 

daarmee niet voorkomen dat individuele diersoorten verwond en/of gedood worden (vgl. AbRS 

16 april 2014, zaaknr. 201301107/1/A3). 

48 Rechtbank Breda 14 december 2013, ECLl :NL:RBBRE:2012:BY7751. 
49 AbRS 16 april 2014, zaaknr. 201301107/1/A3. 
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Gelet op het voorgaande dient naar het oordeel van cliënten tevens een ontheffing 

aangevraagd te worden voor de exploitatiefase. Vaststaat dat deze ontheffing niet is 

aangevraagd. Uit bijlage 8 bij de Natuurtoets blijkt dat Arcadis globaal onderzoek heeft gedaan 

naar aanvaringsslachtoffers. Dit onderzoek is echter summier en gaat voorbij aan de gevolgen 

voor de gunstige staat van instandhouding van vleermuizen en vogelsoorten op lokaal, 

regionaal, nationaal en Europees niveau. 

3.3. Situering masten 

Cliënten stellen vast dat de exacte situering van de masten nog kan wijzigen. Gelet op het feit 

dat de ontheffing betrekking heeft op het tracé en niet is ingegaan op de exacte locaties van de 

masten, is deze in strijd met de systematiek van de Ffw. 

3.4. Diersoorten 

Cliënten stellen vast dat de verleende ontheffing uitsluitend betrekking heeft op de in artikel 11 

van de Ffw vastgelegde verboden. Artikel 11 van de Ffw heeft uitsluitend betrekking op - kort 

samengevat - vaste rust- en verblijfplaatsen van diersoorten. Naar het oordeel van cliënten had 

tevens ontheffing gevraagd moeten worden van de in artikel 9 (doden en verwonden) en 1 O 

(opzettelijk verontrusten) van de Ffw vastgelegde verboden. 

3. 5. Ontheffingsgrond voor roek en steenuil 

In de ontwerp-ontheffing wordt - kort samengevat - opgemerkt dat de ontheffing wordt verleend 

op grond van het belang van het belang van 'dwingende redenen van groot openbaar belang, 

met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk 

gunstige effecten' en 'de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting 

of ontwikkeling'. Hoewel in de ontheffing erkend wordt dat de Vogelrichtlijn deze belangen niet 

erkent, wordt gesteld dat deze belangen desalniettemin aan de ontheffingverlening ten 

grondslag gelegd kunnen worden omdat er "geen sprake van verstoring met wezenlijke 

invloed.". Cliënten betwisten dit. 

Cliënten wijzen erop dat de met het inpassingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen tot 

gevolg hebben dat vaste rust- en verblijfplaatsen van de steenuil en roek worden vernietigd. Er 

worden immers (onder andere) nestplaatsen aangetast. Deze vernietiging valt onder de 

reikwijdte van artikel 5 aanhef en onder b van de Vogelrichtlijn en niet zoals men kennelijk 

aanneemt onder de reikwijdte van artikel 5 aanhef en onder d van de Vogelrichtlijn. Gelet hierop 

kan het criterium 'wezenlijke invloed' geen toepassing vinden en kan er geen beroep gedaan 

worden op de in de uitspraken van de Afdeling van 3 oktober 2012 (zaaknr. 

201107056/1/T1/A3) en AbRS 1 O september 2014 (zaaknr. 201401344/1 /R6) geformuleerde 

uitzonderingen. 

Overigens, wijzen cliënten erop dat niet aannemelijk is gemaakt dat de grootschalige 

vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen van de steenuil en roek niet van wezenlijke 

invloed is. 
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3. 6. Belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid 

Cliênten stellen vast dat tevens ontheffing wordt verleend op grond van het belang van de 

volksgezondheid en openbare veiligheid. Cliênten merken op dat het project waarvoor 

ontheffing wordt verleend niet is ingegeven door het belang van de volksgezondheid en 

openbare veiligheid. Uit de ontwerp-ontheffing blijkt dat realisatie van het project is ingegeven 

vanuit de wens te komen tot de verdere ontwikkeling van één (Noordwest) Europese 

elektriciteitsmarkt, het handhaven van de betrouwbaarheid van Nederlandse 

elektriciteitssysteem en het verder ruimte geven aan duurzame elektriciteit in Nederland. Verder 

wordt er op gewezen dat in Duitsland de elektriciteitsprijzen voor grootverbruik lager zijn dan in 

Nederland. 

Cliênten merken op dat de noodzaak om de betrouwbaarheid van het Nederlandse 

elektriciteitssysteem te verbeteren niet is aangetoond. Er bestaan voldoende alternatieve 

verbindingen me het buitenland en daarnaast bestaan er voldoende alternatieve (duurzame) 

energiebronnen. Gelet hierop betwisten cliênten dat ontheffingverlening geschiedt met het oog 

op de volksgezondheid en openbare veiligheid. De overige in de ontheffing genoemde motieven 

(streven naar één markt en het streven naar lagere prijzen) zijn louter economische motieven 

die niet geschaard kunnen worden onder het belang van de volksgezondheid en openbare 

veiligheid. Cliênten wijzen er volledigheidshalve nog op dat de in de Vogelrichtlijn genoemde 

uitzonderingsgronden naar hun aard - het zijn immers uitzonderingsgronden - en mede gelet 

op de belangen die de Vogelrichtlijn beoogt te beschermen, strikt uitgelegd moeten worden. 

3. 7. Andere bevredigende oplossing 

In de ontwerp-ontheffing wordt opgemerkt dat voor de versterking van de koppeling van het 

Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet geen andere bevredigende oplossingen voorhanden 

zijn dan de aanleg van een bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding. Cliênten betwisten 

deze stelling. Onder verwijzing naar paragraaf 2.5.2. van deze zienswijzen, merken cliênten op 

dat reeds in de huidige situatie er drie 380 kV-verbindingen bestaan met Duitsland. Uit het 

inpassingsplan noch de daaraan ten grondslag gelegde MER en (overige) onderzoeken is 

onderzocht in hoeverre uitbreiding van de bestaande verbindingen mogelijk is. Zoals ook in de 

ontheffing wordt erkend, is uitsluitend het tracé is uitsluitend het tracé Doetinchem-Wesel 

beschouwd. Daarnaast betwisten cliênten dat deugdelijk is aangetoond dat de aanleg van een 

ondergrondse verbinding niet mogelijk is. Cliênten wijzen hierbij op hetgeen zij hiervoor in 

paragraaf 2.1, 2.4. en 2.5. hebben opgemerkt. 

3. 8. Dwergvleermuis 

In de ontwerp-ontheffing wordt opgemerkt dat de mogelijke (paar)verblijfplaats van de gewone 

dwergvleermuis die door de kapwerkzaamheden verloren gaat, tijdig gemitigeerd wordt door het 

aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen. Onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de 

Afdeling, merken cliênten op dat met het aanbieden van een alternatieve verblijfplaats 

overtreding van de Ffw niet wordt voorkomen. 
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3.9. Steenuil 

Als gevolg van de met het inpassingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen gaan 21 nesten 

van de steenuil verloren . In de ontheffing wordt opgemerkt dat, ondanks dit forse verlies, de 

gunstige staat van instandhouding van de steenuil niet in gevaar komt. Cliënten stellen vast dat 

een onderbouwing voor deze stelling ontbreekt. 

3. 10. Plantensoorten 

Zoals reeds hiervoor is opgemerkt, heeft de verleende ontheffing uitsluitend betrekking op 

artikel 11 van de Ffw. Naar het oordeel van cliënten zullen als gevolg van het project tevens 

beschermde plantensoorten worden beschadigd en vernield. Hiervoor is geen ontheffing 

verleend. Gelet op de grootschaligheid van de met het inpassingsplan mogelijk gemaakte 

ontwikkeling, kan overtreding van artikel 8 van de Ffw niet worden voorkomen. 

4. CONCLUSIE 

Gelet op het voorgaande verzoeken cliënten u af te zien van de vaststelling van het 

inpassingsplan en het MER en af te zien van de verlening van de voor de uitvoering van het 

project vereiste (omgevings)vergunningen en ontheffing. 

Met vriendelijke groet, 

Hekkelman Advocaten N.V. 
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Achterhoek voor 380 kV Ondergronds 

Aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en 

Infrastructuur en Milieu. 

Betreft: HET MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF 

voor de geplande 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wese/. 

Excellenties, 

Hoewel het moment van inspraak op het milieueffectrapport (MER) nog niet is aangebroken, 

willen wij U nu toch reeds op de hoogte brengen van onze inzichten betreffende de geplande 

380 kV hoogspanningslijn Doetinchem-Wesel. Wij doen dit omdat wij menen dat het meedenken 

van burgers met betrekking tot beleidsvoornemens van de overheid van wezenlijk belang is voor 

de totstandkoming van een weloverwogen en maatschappelijk breed gedragen besluit. Wij 

achten het bovendien van groot belang onze ideeën bij U kenbaar te maken voordat het MER 

afgerond is. 

In deze brief willen wij U proberen te 

overtuigen van het - naar onze mening -

meest milieuvriendelijke alternatief voor 

de geplande 380 kV 

hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel, namelijk een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding. 

Wij verzoeken U de milieueffecten en de 

kosten van dit alternatief te onderzoeken 

en vervolgens het resultaat hiervan in het 

MER op te nemen, zodat een 

verantwoorde en maatschappelijk breed 

gedragen afweging mogelijk is. 

I .. 
!Joefincl,em-Y.f e$e/ 
J80 k.V verhináil?j 

--- . 
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Wie zijn wij? 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV 

ondergronds, opgericht in december 

2011, is in het leven geroepen omdat 

veel mensen in de Achterhoek zich 

ernstig zorgen maken over de gevolgen 

voor de plaatselijke bevolking en het 

milieu van de voorgenomen aanleg van 

de 380 kV bovengrondse 

hoogspanningslijn. De doelstelling van 

de stichting is om het woon- en 

leefklimaat in de gemeenten 

Doetinchem en Oude IJsselstreek in 

Achterhoek voor 380 kV Ondergronds 

Wilt u hier 60 meter hoge 
hoogspanningsmasten?? 

stand te houden en te bevorderen, waaronder mede is begrepen dat zij alles in het werk zal 

stellen om te bereiken dat de geplande hoogspanningslijn Doetinchem-Wesel ondergronds zal 

worden aangelegd. 

Dit houdt dus in dat de stichting niet tegen de aanleg van de hoogspanningslijn is, maar ernstige 

bezwaren heeft tegen bovengrondse aanleg. 

Veel inwoners in de regio hebben schriftelijk hun ondersteuning aan de doelstelling van de 

stichting kenbaar gemaakt. De stichting werkt ook samen met verschillende 

belangenverenigingen en actiegroepen in de regio en in Duitsland. Een zeer intensieve 

grensoverschrijdende samenwerking vindt ook plaats met de vereniging Bürgerinitiatieve 

lsselburg21. Een nota van onze Duitse partners in lsselburg gelieve u hierbij aan te treffen 

(bijlage 1}. 

Bezwaren tegen een bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding 

De laatste jaren groeit zowel binnen als buiten Nederland het maatschappelijk verzet tegen 

(nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Uw voorgangers erkennen deze afname 

van de maatschappelijke acceptatie. Daarom is één van de uitgangspunten van het 

Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) 111, dat een toename van het totaal aantal 

kilometers bovengrondse hoogspanningsverbindingen met een spanning vanaf 110 kV zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen. 

In de brief van minister Verhagen aan de Tweede Kamer d.d. 8 juni 2011 betreffende de 380 kV 

hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer (kenmerk ETM/EM/11078357) wordt om dezelfde 

reden een voorstel gedaan om alle bewoners, die binnen de zakelijke rechtstrook van 220 of 380 

l<V-verbindingen wonen, een aanbieding tot uitkoop te doen, en om voor het 110 en 150 kV-net 

een meerjarenplan voor ondergronds brengen op te zetten. 
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Minister Verhagen stelt dat het zijn uitgangspunt is om, daar waar mogelijk, burgers te ontlasten 

van hoogspanningsverbindingen, omdat "de ervaring leert dat mensen niet graag in de buurt van 

hoogspanningsverbindingen wonen en werken, en ook zichthinder een rol speelt". 

In de Startnotitie MER van de geplande 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en 

Wesel worden de mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu opgesomd, die onderzocht 

moeten worden met als doel om het meest milieuvriendelijke alternatief (M MA) vast te stellen. 

Dit overzicht behelst de volgende aspecten: ruimtegebruik, leefomgevingskwaliteit (hinder, 

gezondheid, veiligheid, recreatie), landschap en cultuurhistorie, archeologie, natuur en ecologie, 

en bodem en water. 

Wat niet rechtstreeks onder de negatieve milieueffecten valt, maar waar ook terdege rekening 

mee gehouden dient te worden, zijn de negatieve economische effecten van de aanleg van een 

nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn. Dit zijn onder meer waardedaling van woningen en 

grond, minder inkomsten aan onroerendezaakbelasting en negatieve gevolgen voor het toerisme 

door de nabijheid van een bovengrondse hoogspanningslijn. 

De negatieve gevolgen van een bovengrondse hoogspanningsverbinding verontrusten ook ten 

zeerste de bewoners in het gebied van de Achterhoek en Duitsland, waar de nieuwe 

hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel gepland is. 

Wij zullen deze bezwaren voor deze regio in het kort uitwerken. 

1. Een zeer belangrijk bezwaar is de angst voor gezondheidsrisico's voor mens en dier als gevolg 

van magnetische straling en fijnstof. U baseert zich wat betreft gezondheidsrisico's op de 

uitspraken van het RIVM. Het RIVM stelt dat magnetische velden in de buurt van 

hoogspanningslijnen negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid. Vanwege deze 

(mogelijke) gezondheidseffecten heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een 

voorzorgsbeleid ontwikkeld. Dit voorzorgsbeleid houdt in dat geadviseerd wordt om in 

nieuwe situaties zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen langdurig worden blootgesteld 

aan magneetvelden van bovengrondse 

hoogspanningsverbindingen boven 0,4 

microtesla. Bij bestaande situaties blijft de 

norm (voorlopig?) 100 microtesla. 

Aangezien de geplande verbinding 

Doetinchem-Wesel een nieuwe situatie is, 

geldt hier dus het voorzorgsbeleid. 

Ondanks dit voorzorgsbeleid is de 

ongerustheid bij mensen in de regio over 

de gezondheidsrisico's niet weggenomen. 

Dit blijkt uit de vele verontruste reacties 

die bij onze stichting zijn binnengekomen. 

Vooral over de lange termijn effecten 

maakt men zich grote zorgen. 

De belangrijkste reden hiervan is dat de 
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wetenschap nog niet in staat is om definitieve uitspraken te doen over de 

gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van magnetische straling van 

hoogspanningsleidingen. Ook het RIVM kan slechts uitspraken doen op grond van de huidige 

stand van de wetenschap en moet een voorbehoud maken naar de toekomst ("Voor zover nu 

bekend .. ". "}. Door tegenstrijdige wetenschappelijke onderzoeksresultaten, ook van 

gerenommeerde instanties en wetenschappelijke instituten in binnen- en buitenland, wordt 

deze ongerustheid alleen maar versterkt. Men vraagt zich af of in de toekomst niet opnieuw 

grenswaarden verscherpt zullen worden, zoals b.v. in Nederland in 2005 is gebeurd (van 100 

naar 0,4 microtesla). 

In sommige landen worden namelijk nog strengere grenswaarden aangehouden dan thans in 

Nederland het geval is. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een dienst van de 

Vlaamse overheid, adviseert te streven naar een situatie, waarbij kinderen tot 15 jaar niet 

langdurig verblijven in een magnetisch veld boven 0,2 microtesla. Ook in Zweden geldt de 

norm van 0,2 microtesla. Op de hoorzitting van de vaste kamercommissie van EL&I (14 april 

2011) over de kwestie Oostzaan heeft prof. L. Reijnders, emeritus-hoogleraar milieukunde 

aan de Universiteit van Amsterdam, eveneens gepleit voor een norm van 0,2 microtesla. 

Zolang er nog geen wetenschappelijke consensus en uniforme regelgeving is over de gevaren 

van blootstelling aan magnetische velden en fijnstof zullen mensen zich zorgen blijven maken. 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds vindt het daarom niet voldoende dat bij de 

nieuwe verbinding tussen Doetinchem en Wesel alleen het voorzorgsprincipe van 0,4 

microtesla wordt toegepast, maar is van mening dat de overheid eveneens uit datzelfde 

voorzorgsprincipe verplicht is om serieus te onderzoeken of er in alle redelijkheid 

alternatieven mogelijk zijn waarbij mensen gevrijwaard blijven van de blootstelling aan 

magnetische straling van nieuwe hoogspanningslijnen. 

2. Een tweede bezwaar is de angst voor ongelukken die met bovengrondse hoogspannings

leidingen kunnen gebeuren. Op 14 juli 2010 zijn tijdens zwaar weer bij Vethuizen (ter plaatse 

waar de nieuwe 380 kV 

hoogspanningsverbinding is gepland) 

vijf hoogspanningsmasten 

omgewaaid! De oorzaak moet 

volgens het Kema-rapport van 

oktober 2010 bij de zeer incidentele 

weersomstandigheden worden 

gezocht, maar dit is geen 

geruststelling voor de toekomst. De 

laatste jaren nemen extreme 

weersomstandigheden, en daardoor 

de kans op ongelukken, alleen maar 

toe. 
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Ook in de directe omgeving van de Achterhoek hebben de laatste jaren verschillende 

ongelukken plaatsgevonden. We noemen: in 2005 kabelbreuk door extreme 

weersomstandigheden bij Haaksbergen; in datzelfde jaar bezweken in Münsterland masten 

onder het gewicht van sneeuw; in 2007 helikoptercrash bij Tiel; eveneens in 2007 kabelbreuk 

door een drijvende kraan bij Goor; in 2008 crash met luchtballon bij Haaksbergen; en in 2010 

vond zelfs tweemaal een kabelbreuk plaats bij Haaksbergen. . 

3. Een volgend bezwaar komt voort uit de zorg voor de natuur en het landschap. De Achterhoek 

is een van de weinige gebieden in Nederland waar de natuur nog ongerept is en waar men 

streeft naar het behoud van het landelijk 

karakter. Een nieuwe hoogspanningslijn 

wordt als een ernstige inbreuk op het 

aanzien van het landschap ervaren. Ook 

worden de rust en de stilte bedreigd door 

de geluidsoverlast als gevolg van het zgn. 

corona-effect. Verder zullen de 

hoogspanningslijnen extra sterfte van vogels 

veroorzaken, zeker met de nieuwe 

Wintrackmasten, waar de draden onder 

elkaar worden aangebracht. 

4. In de Achterhoek, en zeker in Voorst, zijn 

plannen in ontwikkeling en deels al in 

uitvoering genomen, die beogen de recreatieve functie van het gebied tot ontwikkeling te 

brengen en daarmee de economische potentie te versterken. De voorgenomen nieuwe 

hoogspanningslijn zal hier zeker een negatieve invloed op uitoefenen. Voorbeelden van deze 

plannen zijn: plan Engbergen, toeristisch medegebruik Oude IJssel en fietsroute Doesburg -

Bocholt. 

5. Een bovengrondse hoogspanningslijn neemt minstens 25 maal zoveel grond in beslag als een 

ondergrondse verbinding. Voor de verbinding Doetinchem-Wesel betekent dit bij 

inachtneming van een 100 meter brede veiligheidsstrook een ruimtebeslag van 5.800.000 m2 

grond, ofwel 580 hectare. 

6. Voorts, en dit is zeker niet het minst belangrijke bezwaar, betekent een nieuwe lijn dat 

mensen hun woning of boerderij, waar families soms generaties lang hebben gewoond, 

zullen moeten verlaten. 

7. Tenslotte zal de waarde van grond en huizen voor veel mensen dalen en zullen de inkomsten 

van de onroerendezaakbelasting en grondverkoop van de betreffende gemeenten 

verminderen. 
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Hoewel al deze bezwaren elk voor zich al ernstig genoeg zijn, is de cumulatie van al deze factoren 

nog zwaarwegender. Het heeft ons daarom ten zeerste verbaasd dat in de Startnotitie MER zo 

goed als geen aandacht is besteed aan alternatieve oplossingen met minder bezwaren voor 

mens en milieu. Er mag toch van een ministerie, dat innovatie tot één van haar kerntaken rekent, 

worden verwacht dat juist alternatieve en innovatieve oplossingen met kracht worden 

onderzocht en bevorderd. 

Vanwege de zwaarwegende bezwaren van een bovengrondse hoogspanningsverbinding hebben 

wij als Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om de belasting voor mens, dier en milieu zoveel mogelijk te beperken. 

Wij hebben hiervoor informatie ingewonnen bij wetenschap, industrie en politiek. Aangezien dit 

de nodige tijd heeft gekost, was het voor ons niet mogelijk om bij de inspraak op de Startnotitie 

met een weloverwogen reactie te komen. Het is om die reden dat wij nu ons standpunt aan u 

kenbaar willen maken. 

Ondergrondse aanleg 
Om de belasting voor mens en milieu te reduceren, biedt ondergrondse aanleg van 

hoogspanningslijnen zeer belangrijke voordelen. De vraag naar ondergrondse aanleg neemt 

daarom toe en innovatieve technieken worden in snel tempo ontwikkeld. 

Er zijn twee mogelijkheden van ondergrondse hoogspanningsleidingen, namelijk door middel van 

wisselstroom (HVAC} en door middel van gelijkstroom (HVDC}. Aangezien volgens Tennet bij 

ondergrondse aanleg van 380 kV wisselstroom over grote afstanden technische risico's niet 

uitgesloten kunnen worden, wordt er op dit ogenblik in Nederland alleen een proefproject van 

20 km bij Delft aangelegd. Omdat pas na enkele jaren zal blijken of de toepassing van 

ondergrondse aanleg van wisselstroom over langere afstanden verantwoord is, kan deze 

mogelijkheid voorlopig niet worden toegepast bij de verbinding Doetinchem-Wesel. Derhalve 

kan de Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds zich verenigen met de zienswijze dat de 

aanleg van een ondergrondse wisselstroomverbinding op dit ogenblik niet voor de verbinding 

van Doetinchem naar Wesel in aanmerking komt. Gelijkstroomverbindingen (HVDC} kennen deze 

technische beperkingen echter niet, noch bovengronds, noch ondergronds. 

Gelijkstroom (ondergronds) 
Overal ter wereld worden 

gelijkstroomverbindingen veelvuldig toegepast 

voor transport van hoge vermogens over grote 

afstanden, zowel bovengronds als ondergronds. 

Een aanmerkelijk voordeel van 

gelijkstroomverbindingen is namelijk dat het 

transportverlies kleiner is dan bij een 

wisselstroomverbinding. Om deze reden 

overweegt Amprion om in Duitsland de 

bovengrondse Noord-Zuid-verbindingen om te 

bouwen van wisselstroom naar gelijkstroom. 
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Hierdoor zou niet alleen de noodzakelijke netuitbreiding goedkoper worden, maar ook de 

leveringszekerheid worden vergroot. Zie artikel "Ein Stromsprinter soll neue Netze überflüssig 

machen" in de Frankfurter Allgemeine van 23-04-2012 (bijlage 2). Amprion heeft de tests 

hiervoor succesvol afgesloten en is overtuigd van de technische realiseerbaarheid. 

Aangezien het landelijke transportnet in Nederland (en in Europa) een wisselspanning heeft, 

moet bij een gelijkstroomverbinding aan het begin van de verbinding de wisselstroom naar 

gelijkstroom en aan het einde van gelijkstroom naar wisselstroom worden omgezet. Vanwege de 

hiervoor noodzakelijke zgn. converterstations, die relatief kostbaar zijn, is een gelijkstroom

verbinding vooraf geschikt bij "punt naar punt"-verbindingen en het meest rendabel bij 

verbindingen over lange afstanden (vanaf 100 km). Toch zijn er ook ondergrondse 

gelijkstroomverbindingen van kortere afstand. Een voorbeeld hiervan is het lnelfe project, een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje (65 km). Voor meer informatie 

over het lnelfe project zie bijlage 3. 

Een tweede voorbeeld hiervan is het plan van Amprion en de Belgische netbeheerder Elia om 

een ondergrondse gelijkstroomverbinding van ongeveer 100 km lengte te realiseren tussen 

Duitsland en Belgie, het zogenaamde Alegro project. (www.amprion.net/netzausbau/belgien). 

Zie ook bijlage 4. Beide projecten zijn mede gefinancierd door de Europese Unie. 

Een volgend toepassingsgebied van ondergrondse hoogspanningsverbindingen met gelijkstroom 

zijn de verbindingen, waarbij een bovengrondse leiding niet mogelijk is, zoals b.v. over zee. 

Voorbeelden hiervan zijn de overzeeverbindingen tussen Nederland en Noorwegen (NorNed) en 

tussen Nederland en Engeland (BritNed), en de overzeeverbindingen naar de windmolenparken 

op de Noordzee. 

Voordelen gelijkstroom ondergronds 
De bovengenoemde bezwaren van de geplande bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel zijn vrijwel geheel afwezig bij een ondergrondse gelijkstroomverbinding. 

a) Er is geen magnetisch veld, dat sterker is dan dat van de aarde; 

b) Zij is onzichtbaar en geluidloos; 

c) De veiligheid is optimaal; 

d) Er zijn geen nadelige economische effecten zoals op de waarde van huizen en grond, 

onroerendezaakbelasting en op het toerisme; 

e) Zoals eerder opgemerkt is het ruimtebeslag minstens 25 maal minder. 

Naast deze enorme voordelen voor mens en milieu zijn er 

ook nadelen. Eén daarvan is de eenmalige verstoring van de 

bodemstructuur. Dit nadeel kan echter beperkt worden 

wanneer een ondergrondse gelijkstroomverbinding langs 

een bestaande infrastructurele verbinding wordt 

aangelegd, zoals b.v. een snelweg, een spoorlijn of een 

waterweg. Het principetracé 1 uit de Basis Effecten Studie 

zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
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Een tweede nadeel is de noodzaak van een converterstation aan het begin en aan het einde van 

de verbinding. Deze stations nemen bij de huidige stand der techniek per stuk ongeveer 1,5 ha. 

in beslag. De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds meent echter dat de 

milieuvoordelen aanmerkelijk groter zijn dan de nadelen, en dat een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding in vergelijking met de geplande bovengrondse verbinding onomstotelijk 

en zonder de geringste twijfel als het meest milieuvriendelijke alternatief moet worden 

aangemerkt. 

De variant ondergrondse gelijkstroom in het MER 
De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds vindt het onacceptabel dat in de Startnotitie 

MER - gezien de belangrijke voordelen voor mens en milieu - nauwelijks aandacht is besteed aan 

de mogelijkheid van een ondergrondse gelijkstroomverbinding. Er is zelfs bij voorbaat bes loten 

dat de verbinding Doetinchem-Wesel bovengronds wordt aangelegd. "De doelstelling van het 

project is het realiseren van een bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel ".,"aldus de Startnotitie (pag. 6). 

De uitsluiting van mogelijkheden voor ondergrondse aanleg wordt gebaseerd op het 

Structuurschema Elektriciteits Voorzieningen 111. Daarin wordt bepaald dat nieuwe 

hoogspanningsverbindingen van 220 kV en meer in beginsel bovengronds worden aangelegd. 

Maar daarin staat eveneens: 

"Zodra het vanuit leveringszekerheid en meerkosten verantwoord is, zullen nieuwe 

hoogspanningslijnen van 220 kV en meer ondergronds worden aangelegd daar waar de 

maatschappelijke meerwaarde van ondergrondse aanleg evident is." 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds is er van overtuigd, en zal dit in het hierna 

volgende ook aantonen, dat bij de huidige stand van de techniek een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding voldoet aan de gestelde voorwaarden van leveringszekerheid en 

verantwoorde meerkosten, terwijl de maatschappelijke meerwaarde meer dan evident is. Zij 

vindt daarom dat het uitsluiten van ondergrondse mogelijkheden in het MER indruist tegen de 

Environmental Impact Assessment Directive van de Europese Unie, welke bepaalt dat bij de 

bouw van een nieuwe hoogspanningslijn van 220 kV en hoger en een lengte van 15 km en meer 

een milieueffectrapportage (MER) verplicht is, met als doel om het meest milieuvriendelijke 

alternatief vast te stellen. Dit houdt in dat in een MER daarom zeker alternatieven en 

ondergrondse mogelijkheden onderzocht moeten worden. Zo staat bv. in het rapport van ICF 

Consulting voor de Europese Commissie, getiteld Overview of the Potential for Undergrounding 

the Electricity Networks in Europe (2003): 

"The specific requirements as what hos to be included in an EIA (Environmental Impact 

Assessment) are quite genera/, ho wever, it would be expected that any proposal to 

construct a high voltage power line would address issues such alternative routes and 

undergrounding"(pag. 17}. 
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Een goed voorbeeld van een Europees milieueffectrapport, dat aan deze voorwaarden voldoet 

en waarin ook ondergrondse varianten zijn onderzocht, is het Environmental Impact Assessment 

van de verbinding tussen Zuid-Frankrijk en Spanje (het lnelfe project). Hierin zijn naast de nu 

gekozen ondergrondse gelijkstroomvariant door de Pyreneeën de volgende 4 varianten 

onderzocht: 

1. bovengronds of gedeeltelijk bovengronds; 

2. versterking van de bestaande bovengrondse verbindingen; 

3. wisselstroom ondergronds; 

4. gelijkstroom ondergronds over land en door de zee. 

De keuze is bij het lnelfe project op de ondergrondse gelijkstroomvariant door de Pyreneeën 

gevallen omdat dit het meest milieuvriendelijke alternatief is: 

"Lo recherche d'impacts environnementeaux minimaux, notomment sur Ie poysage, o conduit 

à retenir un projet de ligne électrique: 

):>- Entièrement sousterraine; 

):>- En courant continu; 

):>- Qui emprunte un cheminement terrestre s'appuyont, dans toute la mesure du 

possible, sur les infrastructures existontes." 

Zie bijlage 5: Non Technica! Summary of the Environmental Impact Assessment - French part, 

pag. 9 t/m 12. 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds vindt het op grond van het bovenstaande 

onacceptabel dat bij voorbaat het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding in de 

Startnotitie MER uitgesloten is. 

Bij de inspraakronde op de Startnotitie MER hebben verschillende insprekers gevraagd om de 

mogelijkheid van ondergrondse aanleg te onderzoeken. In de Richtlijnen voor het MER, die door 

de ministers van EL&I en l&M in juni 2011 is uitgebracht wordt dit verzoek geweigerd. Er is zelfs 

besloten, "dat een alternatief met een ondergrondse aanleg niet in het MER meegenomen zal 

worden". Opmerkelijk is dat deze weigering in de Richtlijnen voor het MER uitsluitend gebaseerd 

wordt op de onmogelijkheid van een ondergrondse wisselstroomverbinding en dat met geen 

enkel woord wordt gesproken over de mogelijkheid van een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding! De mogelijkheid van een ondergrondse gelijkstroomverbinding wordt 

volledig genegeerd. 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft geen enkel begrip voor de weigering om 

een alternatief met ondergrondse aanleg in het MER te onderzoeken en de volledige negatie van 

de ondergrondse gelijkstroomvariant. Wij verzoeken u daarom met klem om op deze beslissing 

terug te komen en vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding dit alternatief wel in het MER op te nemen en de milieueffecten hiervan 

te vergelijken met die van de geplande bovengrondse verbinding. 
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De Commissie MER adviseert eveneens in haar advies 2323 (Hoogspanningsverbinding 

Doetinchem-Wesel) van 18 nov. 2009, om "gezien de discussie, ook in de Tweede Kamer, 

hieromtrent, als ook het grote aantal zienswijzen waarin ondergrondse aanleg wordt gevraagd", 

het standpunt van ondergrondse aanleg in het MER uitgebreid toe te lichten en te onderbouwen 

en indien het kabinetsstandpunt over ondergronds aanleggen wijzigt dit in het onderhavige MER 

in beschouwing te nemen. 

Grensoverschrijdende verbinding 
Bij de geplande hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Wesel is sprake van een 

grensoverschrijdend project. Omdat in Nederland 

en Duitsland andere procedures gelden, is er voor 

gekozen om voorafgaand aan het MER een Basis 

Effecten Studie (BES) uit te voeren. 

In deze Basis Effecten Studie is een aantal 

beslissingen genomen, die verregaande 

consequenties hebben voor het project en ons 

inziens een ernstige overtreding inhouden van de 

Europese regelgeving aangaande de Environmental 

Impact Assesment Directive. 

Allereerst worden, zoals hierboven vermeld, alle ondergrondse mogelijkheden bij voorbaat 

uitgesloten terwijl van een MER toch verwacht mag worden dat alle reële alternatieven wat 

betreft hun impact op het milieu bekeken dienen te worden. 

Ten tweede wordt een vast punt bepaald waar de verbinding de Nederlands-Duitse grens zal 

passeren. Dit is een verdere ontoelaatbare inperking van het aantal alternatieven. 

Een laatste ontoelaatbare bepaling is dat het MER alleen betrekking heeft op het gedeelte van 

het (van te voren bepaalde) grenspunt naar Doetinchem. Ons inziens moet de verbinding 

Doetinchem-Wesel als een geheel worden gezien en moeten de milieueffecten van deze gehele 

verbinding in kaart worden gebracht, en niet ten aanzien van een gedeelte ervan. Wij voelen ons 

gesterkt in ons standpunt door de uitspraak van het Europese Hof in zaak C-205/08 waarin wordt 

gesteld "dat de doelstelling van de richtlijn 85/337 (EIA Directive) niet mag worden gefrustreerd 

door de opsplitsing van een project". 

Dit betekent voor de verbinding Doetinchem-Wesel dat het onderzoeken van het alternatief van 

een ondergron~se verbinding niet mag worden gefrustreerd doordat één van beide landen 

weigert om dit alternatief te onderzoeken. Het is ook niet redelijk dat één van beide landen 

besluit tot een ondergrondse gelijkstroomverbinding en alle kosten hiervan voor zijn rekening 

neemt en het andere land weigert om een ondergrondse verbinding aan te leggen. 
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Een ondergrondse gelijkstroomverbinding heeft alleen zin als deze over de gehele afstand wordt 

aangelegd. De keuze tussen een bovengrondse of een ondergrondse gelijkstroomverbinding zal 

door beide landen gezamenlijk dienen te worden genomen op grond van de milieueffecten, de 

realiseerbaarheid en de financiële kosten. 

Het besluit in de Basis Effecten Studie om uitsluitend een bovengrondse leiding aan te leggen, 

moet worden herzien en de mogelijkheid van een ondergrondse gelijkstroomverbinding dient 

wat milieueffecten betreft te worden afgewogen tegen die van de geplande bovengrondse 

verbinding. Daarbij vervalt tevens het vaste grenspunt, omdat dit uitsluitend is bedoeld voor een 

bovengrondse verbinding en een ondergrondse gelijkstroomverbinding andere tracés mogelijk 

maakt (bv. langs autoweg, spoorlijn of door de rivier de Oude IJssel) . 

Bezwaren van Tennet tegen een ondergrondse gelijkstroomverbinding 
Op 30 januari jl. zijn wij op initiatief van mevrouw Traag, gedeputeerde van de Provincie 

Gelderland, uitgenodigd voor een overleg over de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. 

Wij hadden om een onderhoud gevraagd om het alternatief van een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding onder haar aandacht te brengen. 

Omdat mevrouw Traag ook constateerde dat er in het voorbereidingsproces van de nieuwe 

hoogspanningslijn tot dan toe niet naar de mogelijkheid van een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding was gekeken, heeft zij een brief naar Tennet gestuurd met de vraag of 

ondergrondse gelijkstroomtechniek toegepast zou kunnen worden bij het traject Doetinchem

Wesel. Ook om die reden was het bovengenoemde overleg georganiseerd. Van dit overleg is een 

verslag gemaakt, waarvan wij een kopie hierbij voegen (bijlage 6). Wij waren zeer verheugd dat 

aan het eind van deze informatieve bijeenkomst is afgesproken, dat ook de Provincie Gelderland 

bij het ministerie van EL&I er op zal aandringen om in het MER in te gaan op de 

gel ij kstroomvaria nt. 

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst op het provinciehuis van Gelderland hebben de 

vertegenwoordigers van Tennet informatie gegeven betreffende hun bezwaren tegen een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding. Kort samengevat luiden de voornaamste bezwaren, dat 

een ondergrondse gelijkstroomverbinding minder betrouwbaar en duurder is. Graag willen wij op 

beide bezwaren ingaan. 

Opmerkelijk is overigens dat in de Startnotitie MER alleen het eerste bezwaar (minder 

betrouwbaar) wordt vermeld en het financiële aspect buiten beschouwing wordt gelaten. 

Een bijkomende bezwaar is volgens Tennet dat bij ondergrondse aanleg de knelpunten van de 

bestaande 150 kV hoogspanningsverbindingen bij Doetinchem niet opgelost worden. Ook dit 

bezwaar zal hier toegelicht worden. 
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1. Betrouwbaarheid. 
De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds is het oneens met de stelling van Ten net dat 

een ondergrondse gelijkstroomverbinding minder betrouwbaar is. In de Startnotitie MER wordt 

gesteld: 

"Met gelijkstroom kunnen over grote afstanden grote vermogens worden 

getransporteerd. Het is zeer geschikt voor zogenaamde 'punt naar punt' 

hoogspanningsverbindingen." (pag. 18). 

Volgens deze beschrijving in de Startnotitie zou dus een gelijkstroomverbinding zeer geschikt zijn 

voor de geplande verbinding Doetinchem-Wesel, omdat dit eveneens een "punt naar punt" 

verbinding is voor transport van grote vermogens. Het feit, dat er bij de verbinding Doetinchem

Wesel geen sprake is van een "grote" afstand, kan geen geringere betrouwbaarheid tot gevolg 

hebben. Hierbij kunnen uitsluitend economische motieven een rol spelen. Immers bij korte 

afstanden is het voordeel van minder transportverlies bij gelijkstroom niet aanwezig. 

Zoals onder het hoofd "gelijkstroom (ondergronds)" al vermeld, wordt door Amprion overwogen 

om in Duitsland de bovengrondse Noord-Zuid verbindingen om te bouwen van wisselstroom 

naar gelijkstroom. De leveringszekerheid zou hiermee vergroot worden, aldus Amprion. De 

testfase is met succes afgesloten en Amprion is overtuigd van de technische realiseerbaarheid. 

Hiermee is de betrouwbaarheid van bovengrondse gelijkstroomverbindingen aangetoond. 

Ten net heeft op dit ogenblik twee ondergrondse gelijkstroomverbindingen in gebruik, namelijk 

de NorNed- en de BritNed hoogspanningsverbinding, en nieuwe gelijkstroomverbindingen 

worden overwogen (Cobra verbinding naar Denemarken en een tweede verbinding naar 

Noorwegen). Het is moeilijk voorstelbaar dat Tennet, die de betrouwbaarheid hoog in het 

vaandel heeft staan, in zee gaat met minder betrouwbare technieken. 

Een doorslaggevend bewijs van de technische 

realiseerbaarheid van een ondergrondse 

gelijkstroomverbinding over land is de verbinding 

tussen Frankrijk en Spanje, het lnelfe project. Deze 

ondergrondse gelijkstroomverbinding, die met 

subsidie van de Europese Unie wordt aangelegd, heeft 

vrijwel dezelfde kenmerken als de geplande 

verbinding Doetinchem-Wesel, t.w. een trans

europese transport verbinding, dezelfde afstand, 

hetzelfde voltage, hetzelfde vermogen. De 

doelstelling van het lnelfe project is om de 

uitwisseling van elektrische capaciteit tussen Frankrijk 

en Spanje te verbeteren en de stabiliteit van het 

energiesysteem te vergroten. 

France 
Lilnguedoc- l'~u;si ' IJn 

Spain 
Calalonla 
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'The (lne/fe) project wil/ improve the security of the electricity supply and especiafly increase 

the stability of the power systeem by enhancing integration with the European grid. At the 

sa me time, increasing interconnection capacity between France and Spain wifl strengthen the 

overall European grid and improve resistence to possible risks and incidents." 

Aldus de European lnvestment Bank (www.eib.org). Naast de verbetering van de leverings

zekerheid en stabiliteit worden ook maximale milieuvoordelen nagestreefd: 

" .. . in order to minimise as much as possible the impacts on its naturel and socio! 

surroundings throughout its layout" (www.inelfe.eu). 

Tennet stelt dat vanwege het hooggebergte - evenals bij overzeeverbindingen - een 

bovengrondse verbinding niet mogelijk is, maar dit betekent ons inziens niet dat een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding daarom minder betrouwbaar is. 

De bewering van Tennet is overigens onjuist, want in het milieueffectrapport van het lnelfe 

project is te lezen dat ook een bovengrondse verbinding tot de mogelijkheden behoorde, maar 

dat de keuze ondanks de lagere kosten niet op een bovengrondse hoogspanningsleiding is 

gevallen vanwege de nadelige gevolgen daarvan voor het landschap. 

"L'avantage majeur de cette solution (la sofution de Jigne aérrienne), outre ses caractéristiques 

techniques intéressantes et la parfaite maÎtrise de sa réalisation, était son coût..."". Cette 

solution n'a toutefois pas été retenue en raison de son impact paysager, à /'origine de la forte 

opposition des acteurs locaux exprimée fors du débat public." 

Zie bijlage 5: Non Technica! Summary of the Environmental Impact - French part, pag. 9. 

Op grond van de bovengenoemde gegevens over het lnelfe project kan dus de conclusie 

getrokken worden dat een ondergrondse gelijkstroomverbinding een realistisch alternatief is dat 

de stabiliteit verhoogt en de milieugevolgen minimaliseert! 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft 

ook informatie ingewonnen bij de wereldmarktleiders van 

energietransport. De Nederlandse vestigingen van deze 

wereldmarktleiders zijn lid van de Federatie 

Electrotechniek (Fedet), sectie Transport en Distributie 

(www.fedet.nl/ledenoverzicht/sectie/sectietend). 

De vertegenwoordigers van Fedet, die op de bijeenkomst 

fedet 
op het provinciehuis van Gelderland van 30 januari jl. op ons verzoek aanwezig waren om 

informatie over de mogelijkheden van gelijkstroom ondergronds te geven, hebben letterlijk 

gezegd: 

"Fedet deelt de mening van Ten net ten aanzien van de storingsgevoeligheid van 

gelijkstroom niet." (Zie verslag bijlage 6). 
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Integendeel: gelijkstroom heeft zelfs gunstige eigenschappen, die de stabiliteit en 

betrouwbaarheid van het netwerk verhogen. Zie hiervoor: HVDC Light, trendsetter in 

onzichtbare transmissie, pagina 2 (bijlage 7 ). 

Fedet legt op dit ogenblik de laatste hand aan een position paper over de mogelijkheden van 

gelijkstroom ondergronds, welke onder meer bedoeld is als informatie aan de politiek. Tevens 

heeft Fedet de bereidheid uitgesproken, om U en de landelijke politiek ook persoonlijk te 

informeren over de mogelijkheden van gelijkstroom ondergronds. 

Tenslotte nog een laatste opmerking over de betrouwbaarheid van gelijkstroom ondergronds. 

Een ondergrondse verbinding is aanzienlijk minder storingsgevoelig voor weersinvloeden en 

beschadigingen dan een bovengrondse leiding. Als gevolg van klimaatsverandering met meer 

extreme weersomstandigheden en van toenemende mobiliteit neemt de kans op verstoringen 

en ongelukken bij bovengrondse leidingen alleen maar toe. 

2. Kosten 
Het aspect van de meerkosten van een 

gelijkstroomverbinding komt in de Startnotitie MER 

in het geheel niet aan de orde. Alleen het technische 

argument van de geringere betrouwbaarheid wordt 

genoemd. 

In de Richtlijnen voor het MER wordt het 

kostenaspect heel summier en zijdelings vermeld, 

doch deze vermelding heeft geen betrekking op een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding. Er wordt 

gesteld: "Overigens zijn ook de kosten voor het 

ondergronds aanleggen van de hoogspanningsverbinding vele malen hoger dan bij een 

bovengrondse verbinding." (pagina 15). Aangezien in de betreffende passage uitsluitend over 

een ondergrondse wisselstroomverbinding wordt gesproken en het alternatief van een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding totaal wordt genegeerd, moet deze zinsnede dus alleen op 

een wisselstroomverbinding van toepassing worden geacht te zijn. 1 n het navolgende zal 

duidelijk worden gemaakt dat de kosten van een ondergrondse gelijkstroomverbinding niet vele 

malen hoger zijn. 

Op de al eerder genoemde bijeenkomst van 30 jan jl. in het provinciehuis van Gelderland hebben 

wij van Tennet voor het eerst vernomen dat het kostenaspect een zeer belangrijke rol speelt. 

Wanneer het de bedoeling is om het overheidsbeleid transparanter te maken en draagvlak bij de 

bevolking te creëren, dan lijkt het ons niet bevorderlijk dat de essentiële kwestie van het 

kostenplaatje bij de keuze tussen bovengronds of ondergronds in de Startnotitie MER 

achterwege is gelaten. 
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In de nota Nuchter Omgaan met Risico's {2004} wordt aangegeven dat het politiek 

besluitvormingsproces transparanter dient te worden en dat de gevaren en risico's van een 

activiteit gewogen dienen te worden met inachtneming van de maatschappelijke kosten en 

baten van die activiteit. Of moeten wij uit het achterwege laten van het financiële aspect in de 

Startnotitie MER concluderen dat dit geen doorslaggevende rol speelt bij de keuze tussen 

bovengronds en ondergronds, maar dat alleen het technische aspect bepalend is? 

Aangezien wij van mening zijn dat bij de keuze van een alternatief een verantwoorde financiële 

onderbouwing onontbeerlijk is, dringen wij er bij U op aan om in het MER alsnog over de 

onderstaande punten duidelijkheid te geven. 

a) Investeringskosten 
Een begroting van de investeringskosten van de geplande bovengrondse verbinding en het 

alternatief van een ondergrondse gelijkspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel. 

Ons is door Tennet medegedeeld dat vanwege concurrentieoverwegingen een begroting niet 

openbaar kan worden gemaakt. Wel hebben de vertegenwoordigers van Ten net mondeling te 

kennen gegeven dat de kosten voor de aanleg van het Nederlandse deel van de geplande 

bovengrondse verbinding tussen Doetinchem en Wesel op ca. 100 miljoen Euro begroot zijn. 

Zij geven echter aan deze bedragen niet schriftelijk te willen bevestigen en niet te willen 

specificeren welke kosten hierbij ingesloten zijn. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om een 

deugdelijke vergelijking tussen de kosten van een bovengrondse en ondergrondse 

gelijkstroomverbinding te maken en is een verantwoorde keuze niet mogelijk. 

Bij de investeringskosten gaat het niet alleen om de bouwkosten, maar dienen ook de kosten van 

het volgens de SEV 111 verplichte uitruilbeginsel van de toegenomen lengte van de nieuwe 380 kV 

hoogspanningsleiding en die van de planschade en waardevermindering van grond en huizen 

begroot te worden. En dit geldt eveneens voor de negatieve economische gevolgen voor de 

volksgezondheid en het toerisme. Wij zouden hier graag meer duidelijkheid over willen krijgen. 

De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft een schatting gemaakt van de kosten 

van een ondergrondse gelijkstroomverbinding op grond van de gegevens van het lnelfe project. 

De afstand, het voltage en de capaciteit zijn immers gelijk aan die van de lijn Doetinchem-Wesel. 

De kosten van het lnelfe project zijn begroot op 700 miljoen Euro, waarvan 225 miljoen Euro 

door de Europese Unie wordt gesubsidieerd. De kosten voor de kabels en het leggen ervan zijn 

begroot op 230 miljoen Euro, en die voor de converterstations op 350 miljoen Euro (zie 

bijlage 5: Non Technica! Summary of the Environmental Impact Assessment French part, pag.52). 

Aangezien het Nederlandse deel van de verbinding Doetinchem-Wesel ongeveer een derde van 

de totale lengte beslaat, moeten de kosten voor de kabels en het leggen ervan in Nederland op 

75 miljoen Euro worden geschat. De kosten voor het converterstation in Nederland zijn dan 175 

miljoen Euro. De totale kosten voor het Nederlandse deel van de ondergrondse 

gelijkstroomverbinding kunnen dus worden begroot op 250 miljoen Euro. 
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Vergelijken we deze kosten met die van de door 

Tennet mondeling opgegeven kosten van het 

Nederlandse deel van de bovengrondse 

verbinding, dan concluderen wij dat de 

Achterhoek voor 380 kV Ondergronds J16~ ,- . 

kosten van het Nederlandse deel van een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding 2,5 x 
hoger zijn dan die van de geplande 

bovengrondse verbinding. Dus niet vele 

" _________ _ 
/ '---------

~~ ~~-~ · ·~--. -_-_ --· -malen hoger! Deze schatting is echter slechts 

een indicatie en te onnauwkeurig om een 

verantwoorde keuze te kunnen 

onderbouwen. 

Wij verzoeken daarom met klem om een 

exacte en controleerbare begroting op te 

stellen voor zowel de bovengrondse 

verbinding als de ondergrondse 

gelijkstroomvariant, zodat een reële 

vergelijking mogelijk wordt. 

/ 

-r-------------c--------------, 
Bovengronds 

Ondergronds 

Bij de hierboven gemaakte schatting van de kosten van de aanleg van een ondergrondse 

hoogspanningslijn tussen Doetinchem en Wesel zijn wij uitgegaan van de capaciteit zoals die in 

de Startnotitie wordt genoemd, te weten 1.000 - 2.000 Megawatt. 

Op de bijeenkomst op het provinciehuis vermeldden de vertegenwoordigers van Ten net tot onze 

grote verbazing een veel hogere capaciteit (zie verslag, bijlage 6). Wij gaan ervan uit dat de 

gegevens in de Startnotitie MER de juiste zijn en zo zijn bedoeld. 

Er zijn nog twee kostenbesparende mogelijkheden, die onderzocht kunnen worden. 

Allereerst kan onderzocht worden of de investeringskosten van een ondergrondse 

gelijkspanningslijn nog verminderd kunnen worden door de aanvraag van een subsidie van de 

Europese Unie, zoals ook aan het lnelfe project is toegekend. Eveneens zou bekeken kunnen 

worden of de ondergrondse gelijkstroomverbinding Doetinchem-Wesel aangesloten kan worden 

aan de bovengrondse Noord-Zuid verbinding in Duitsland, die over Wesel loopt, en die Amprion 

overweegt om te bouwen van wisselstroom naar gelijkstroom. De kosten van een 

converterstation in Wesel zouden dan mogelijk bespaard kunnen worden. 
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b) De exploitatiekosten 
Een zeer belangrijk aspect in de kostenberekening is de verhouding tussen de investerings- en de 

exploitatiekosten. Over de exploitatiekosten is geen enkele informatie gegeven . We kunnen 

hiervan alleen een indicatie krijgen uit de exploitatiegegevens van andere internationale 

gelijkstroomverbindingen, zoals b.v. de NorNed verbinding. Uit persberichten over de NorNed 

verbinding valt op te maken dat de financiële opbrengst van deze verbinding zeer hoog is, zelfs 

veel hoger dan aanvankelijk verwacht. Op de website van Tennet staat te lezen: 

"In de eerste twee maanden dat de kabel in 

bedrijf was, werd een zeer hoge opbrengst van 

ongeveer 50 miljoen Euro gerealiseerd. Dit 

resultaat overtrof alle verwachtingen: in de voor 

de NorNed-kabel opgestelde business case werd 

uitgegaan van een jaarlijkse opbrengst van 64 

miljoen euro. In ruim twee maanden tijd is ruim 8 

procent van de totale kosten van de kabel 

terugverdiend." 

Volgens de EnergieGids van 01-12-2008 heeft de NorNed kabel in iets meer dan een half jaar tijd 

een opbrengst bereikt van 100 miljoen euro. Bij een dergelijke opbrengst is de terugverdientijd 

uiterst kort. Wanneer van een afschrijvingsperiode van 50 jaar wordt uitgegaan, betekent dit een 

afschrijving per jaar van enkele procenten van de opbrengst. 

Het is daarom van groot belang dat bij de keuze tussen bovengrondse- of ondergrondse aanleg 

van de verbinding Doetinchem-Wesel de verwachte opbrengst van de verbinding wordt 

verdisconteerd. Met andere woorden: wat is de verwachte terugverdientijd en rechtvaardigt 

deze een hogere investering? 

Een ander aspect van de exploitatiekosten betreft de onderhoudskosten en de extra kosten bij 

storingen. Ondergrondse kabels zijn gevrijwaard van atmosferische invloeden en UV-straling, 

waardoor ze nagenoeg onderhoudsvrij zijn. Zoals hierboven reeds aangegeven zijn ondergrondse 

kabels minder storingsgevoelig voor weersinvloeden en beschadigingen, terwijl de kans op 

storingen bij bovengrondse leidingen door klimaatverandering en meer mobiliteit alleen maar 

zullen toenemen. Deze kostenpost dient ook in het algehele financiële plaatje opgenomen te 

worden . 

Tenslotte willen wij er ook op wijzen dat de maatschappelijke acceptatie van een ondergrondse 

gefijkspanningslijn veel groter is, en dat dit een vertraging door beroepsprocedures in Nederland 

en Duitsland en een daarmee gepaard gaand exploitatieverlies kan voorkomen. 

Als conclusie kan worden gesteld dat een financiële onderbouwing van de investerings- en 

exploitatiekosten van een bovengrondse en ondergrondse gelijkstroomverbinding tot nu toe 

volledig ontbreekt en dat alleen op basis daarvan een verantwoorde en maatschappelijk breed 

gedragen keuze mogelijk is. De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds bepleit daarom 

met klem dat een dergelijke financiële onderbouwing in het MER zal worden opgenomen. 
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3. Knelpunten 150 l<V Doetinchem 
Bij Doetinchem bestaan drie bovengrondse 150 kV verbindingen, die door of vlak naast 

verstedelijkt gebied lopen, namelijk; 

1. de verbinding van Langerak naar het 150 kV station van Doetinchem, 

2. de verbinding van Langerak naar Zevenaar, 

3. de verbinding van het 150 kV station van Doetinchem naar Winterswijk. 

Uit de kaart van het voorgenomen tracé, uitgegeven door het ministerie van EL&I en Ten net in 

de zomer van 2012, blijken de volgende voorgestelde oplossingen voor de knelpunten in 

Doetinchem: 

1. De bovengrondse verbinding van Langerak 

naar het 150 kVstation van Doetinchem zal 

blijven bestaan. 

2. De 150 kV verbinding van Langerak naar 

Zevenaar zal word en afgebroken tot het 

punt waar deze de nieuw geplande 380 kV 

verbinding naar Wesel kruist en dit stuk 

wordt gecombineerd met de 380 kV 

verbinding. 

3. De verbinding van het 150 kV station van Doetinchem naar Winterswijk zal worden 

afgebroken vanaf het 150 kV station tot Dale (bij Silvolde) . De aansluiting met de 380 kV 

verbinding zal dan door een nieuwe ondergrondse 150 kV verbinding van het 150 kV 

station naar een punt van de geplande 380 kV verbinding, dat op of voorbij de kruising 

met de 150 kV verbinding naar Zevenaar ligt. Vanaf dit punt zal de 150 kV verbinding 

naar Winterswijk tot de Kroezen hoek gecombineerd worden met de geplande 380 kV 

verbinding naar Wesel. Vanaf de Kroezen hoek wordt de 150 kV verbinding ondergronds 

aangelegd om bij Dale weer aan te sluiten op de bestaande lijn naar Winterswijk. 

De hierboven beschreven oplossingen zijn naar onze mening geen oplossingen. Allereerst blijft 

de bestaande bovengrondse verbinding tussen Langerak en het 150 kV station van Doetinchem 

gehandhaafd. 

De oplossing voor de 150 kV verbinding naar Zevenaar is eveneens geen oplossing. De lijn wordt 

ongeveer 500 meter "verschoven" naar de nieuwe bovengrondse 380 kV, die voor minstens 60 

jaar wordt aangelegd. De mogelijkheid om de 150 kV lijn op een eerder tijdstip dan over 60 jaar 

ondergronds aan te leggen, wordt daarmee geblokkeerd. De extra kosten die het combineren 

van de lijn met zich meebrengt zouden beter besteed kunnen worden aan het ondergronds 

brengen van dit gedeelte. 

Oktober 2012 

0044



Achterhoek voor 380 kV Ondergronds 

Dit laatste geldt eveneens voor de 150 kV 

verbinding naar Winterswijk. De kosten van de 

nieuwe ondergrondse verbinding van het 150 kV 

station naar de 380 kV verbinding en die van de 

Kroezen hoek naar Dale zijn minstens zo hoog als 

het ondergronds brengen van het huidige tracé 

door Doetinchem van de 150 kV verbinding naar 

Winterswijk en zouden beter hiervoor 

aangewend kunnen worden. En tevens wordt 

ook hier het probleem "verschoven" en het 

ondergronds brengen van het overige deel van 

de gecombineerde 150 kV verbinding naar 

Winterswijk voor minstens 60 jaar geblokkeerd. 

Een werkelijke oplossing voor de knelpunten van het 150 kV-net in Doetinchem houdt het 

wetvoorstel in, dat minister Verhagen op 18 juni 2011 aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd, 

waarin onder meer wordt voorgesteld om: 

" ... voor het 110 kV- en 150 kV-net een meerjarenverkabelingsprogramma op te zetten, 

waarbij knelpunten opgelost worden door de 110/150 kV-verbindingen ondergronds te 

brengen". 

Dit wetsvoorstel sluit volledig aan bij ontwikkelingen in vele landen van Europa. 
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Samenvatting en conclusies 

./ Ten net en Amprion willen een nieuwe 380 kV bovengrondse hoogspanningsverbinding 
tussen Doetinchem en Wesel aanleggen . 

./ De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds meent dat de geplande bovengrondse 
verbinding een ernstige aanslag betekent op het welzijn en leefklimaat van de mensen en 
dieren in de Achterhoek; bij een gelijkstroomverbinding ondergronds is de belasting voor 
mens, dier en milieu minimaal. Dit is dus het meest milieuvriendelijk alternatief. Zij dringt er 
daarom met klem op aan dat deze mogelijkheid in het MER onderzocht zal worden . 

./ In de Startnotitie MER wordt ondergrondse aanleg bij voorbaat uitgesloten, en wordt 
uitgegaan van een vast grenspunt. 

./ Verschillende insprekers op de Startnotitie MER hebben gevraagd om ook de mogelijkheden 
van ondergrondse aanleg te onderzoeken . 

./ In de Richtlijnen voor het MER wordt gesteld dat ondergrondse mogelijkheden niet in het 
MER onderzocht zullen worden. Daarbij wordt uitsluitend gedoeld op de ondergrondse 
aanleg d.m.v. wisselstroom, en wordt het alternatief van een ondergrondse 
gelijkstroomverbinding volledig genegeerd . 

./ De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds meent dat het indruist tegen de 
Environmental Impact Assessment Directive van de Europese Unie als de mogelijkheden van 
ondergrondse aanleg niet worden onderzocht en acht de uitsluiting hiervan bij voorbaat 
onacceptabel. 

./ De verbinding Doetinchem-Wesel is een grensoverschrijdend project en moet wat de 
milieueffecten betreft als een geheel worden gezien. De vergelijking van de milieueffecten 
tussen een bovengrondse en ondergrondse gelijkstroomverbinding moet gelden voor de 
gehele afstand en mag niet gefrustreerd worden door de opsplitsing van het project . 

./ De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds kan zich verenigen met de zienswijze dat 
de ondergrondse aanleg van een wisselstroomverbinding gezien de huidige technische 
mogelijkheden op dit ogenblik niet voor de verbinding Doetinchem -Wesel in aanmerking 
komt. 

./ De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds toont aan dat een ondergrondse 
gelijkstroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel technisch betrouwbaar en zeer goed 
realiseerbaar is. Dit blijkt onder meer uit het feit dat tussen Frankrijk en Spanje een 
ondergrondse gelijkstroomverbinding wordt aangelegd met dezelfde functie, lengte en 
capaciteit als die van Doetinchem-Wesel (lnelfe-project) . 

./ De investerings- en exploitatiekosten van de geplande bovengrondse verbinding tussen 
Doetinchem en Wesel zijn niet openbaar gemaakt, waardoor een vergelijking met de kosten 
van een ondergrondse gelijkstroomverbinding onmogelijk is . 

./ De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds pleit met klem voor een financiële 
onderbouwing van investerings- en exploitatiekosten van zowel de geplande bovengrondse 
als een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Doetinchem en Wesel, omdat alleen 
dan een verantwoorde en maatschappelijk breed gedragen afweging en keuze mogelijk zijn. 
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Middels deze brief hopen wij u op de hoogte te hebben gebracht van onze inzichten betreffende 

de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel en een vruchtbare bijdrage te 

hebben geleverd aan de totstandkoming van een weloverwogen en maatschappelijk breed 

gedragen beslissing. Gaarne zijn wij bereid U zo nodig verdere informatie te verschaffen. 

Met de meeste hoogachting, 

Namens de stichting "Achterhoek voor 380 kV ondergronds", 

 

 

e.c. Leden van de Vaste Kamercommissie EL&I. 
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(www.isselburg21.de) 

2. Frankfurter Allgemeine, 23-04-2012: Ein Stromsprinter soli neue Netze überflüssig 

machen. 

(www.faz.net) 

3. Siemens AG: References 2014, lnelfe France - Spain, 

Press release, 12-01-2011 

(www.energy.siemens.com) 

4. Amprion GmbH, Alegro Leitu ngsverbindung Deutschland-Belgien, pag. 8 tm 10. 

5. European lnvestment Bank: lnelfe lnterconnexion France - Espagne, Non Technica! 

Summary of the Environmental Impact Assessment- French part, pag. 9 t/m 12, en 52 

(www.eib.org) 

6. Overleg hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel, 30-01-2012, provinciehuis 

Gelderland te Arnhem. 

7. ABB Benelux: HVDC Light, trendsetter in onzichtbare transmissie, 

(www.abb.be) 
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Bijlage 1 : Bürgerinitiative lsselburg 21: Stellungname zum Netzentwicklungsplan 2012 

l isselburg21 j 
lsselburg21 

Am Mühlenberg 25 
46419 lsselburg 

02874 902797 
info@isselburg21 .de 
www.isselbura21 .de 

www.facebook.com/isselburq21 
Is~elburûl. Am lVlilhlenbcr~ 25. 46-119 Is~elburg 

An 
Netzentwicklungsplan Strom 
Postfach 10 05 72 
J0565 Berlin Isselburg, 03.07.2012 

Geplante 380 KV Leitung zwischen Wesel (Dl und Doetinchem (NL) 
Forderung einer Erdverkabelunq 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir, die Stichting "Achterhoek voor 380 KV ondergronds" und die Blirgerinitiative 
"Issclburg21 ", urbeiten grenzi.ibergreifend an cinem gemeinsamen Ziel: 

Die geplante 380 KV Hochspannungsleitung zwischen Wesel (D) und Doetinchem (NL) 
als Gleichstromerclverkabelung im geplanten Trassenkorridor! 

Aus unserer Sicht sprechen zahlreiche Gri.inde fiir unsere Forderung, und wir möchten llrnen 
diese hier vorstellen: 

l. Erdverkahelung wurde heim Raumordnungsverfahren nichi untersucht
Warum? 
Im Raumordnungsverfohren zur geplanten 380 KV Hochspannungsautobahn zwischen 
Wesel(D) und Doelinchem(NL) wurde eine mögliche Erdverkabelung der Trnsse nicht 
untersucht - weder als Wechselstrom- noch nls Gleichstromleilung. 
In der Busiseffeklenstudie, welche im Vorfekl von den Netzbelreibern durchgefi.ihrl 
wurde, hal man sich frühzeitig nuf eine Hocl1spannungsfreileitung festgelegl. 
Bei der Trasse Wesel - Doetinchem handelt es sich laut Plnnungsunterlagen um eine 
reine Transporllrnsse, wir sprechen hier also liber eine "Punk! zu Punkt"-Verbinclung 
ohne Abzweig- und Verleilpunkte. Da in der Basiseffeklenstudie ungefiihrt wurde, dass 
eine Gleichstromerdverk<1belung för eine derarlige Verbindung sehr gut geeignel ist, 
hfüte eine Umersuchung dieser Möglichkeit zwingend erfolgen miissen. Auch fi.ihrt die 
Trasse durch einfaches GeHinde und groBe, bautechnische Hindernisse sine! nicht 
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vorhanden (Berge, Felsen und groBe Fliisse werden nicht lnngiert/durchschnitten). Auch 
dies begünstigt das Anlegen einer Erd verknbelung. 

In § 2 des Rnumorclnungsgeselzes ist folgendes vermerkt: 

§ 2 Grundsiillc der Hnunmrdnun:: 
( 1) Die Grund5'ilzc 1kr Raun11)nlnung sinJ im Sinnc der l..citrnr>adlung cincr nnchhaltIJ.?rn Rm1mc111wid..Iung 
nach § 1 Ab~ . 2 mll U\\C11d,-.1 und dun:h Fcsikgungcn in Raumordnun~splil~n 1u konkrctiskren. ~11·ci1 dies 
crfonkrlkh ist. 
[2) Grundsätze der Rauononlnung sind insbcs.mdcrc: 
1. lm G!s.11111rnum der Dundc;rcpubli!.. Dcut.chland und in seinen Tcilrilun\:n sind nusgcglichcnr snzfalc, 
hürnstrukturcllc, 11 irtschnftllchc, likolnglschc uml kulrurcllc Vcrhfiltul1~ nnzustrchcn. D.1b:l ls1 die 
m1chhahigc D.1s.:ins1'011<or/!c 1.u ~ ichcm. nachlrnlûi:cs Wimch3tiswad1~111m und lnnm'lltion sirul iu 
un1c1s1 iltzcn. E111\1 id.lu 11~,;1x11c111ialc sind 7.11 sic hem und Rc~soun:cn 11:1d~1ahig z11 ><:hl\tzc11. Dicsc 
Aufpb:n sind !!lcichcrm.lllcn in l3allnngsri\11111cn "ic in Hindlichcn Räumcn. in stru!..turi;chw:ichcn 11 ic 
in s1rukturm1rkcn Rl~gion~n zu lTfillkn D1..•m''G-IUPhisclK'n. \\ Însd 1.1 f1Jfch~n . Sflzinkn 5<1\\ÎC ru1dcri:n 
s1ruktunerlndc111Jcn Hcrausfordcrungcn is1 lkdumng Jll trngcu. nuch im Hinblid, nul' t.lcn Rilcl.gan!! und 
den Zuwadl• \on Dc,lllkcrunl! uml J\rbci1sptl1zcn !«l\\Ïc im Hiublkk nuf die nuch fonwirkcndcn Folgcn dei 
dcutiehcn Tcilung: regi onale Entwk l.lun!"l.onzcp1e und 13cdarfäpmgm»cn der LundcS· um.l Rcgiou.1lplanunl! 
sind cin1uhczichcn. Auf dncn Ausgleich rlluml icher und ~1rul.1un:llcr Unl!lcid1gcwich1e 1.11 i.<chcn den 
Regionen Î<l hinzu" irkcn. Die Gesialtungsmfiglich!..dtcn der Rnun111mwng slnd langf'ristig offc11z11hnllc11. 
2. Die prüi:cndc \ 'iel fait des GcSllmtrnun1' und seiner Tcilrilumc i~t zu sichern. E.< is1 d.1fllr Sorg,· zu lr.l!!Cll , 
d:i.<s S1!id1c und hindlkhc Rilumc nuch l.ilnliig ihre \Îclt\illigcn Aut'!!ilbcn lilr die Gcscllsrlml'I crlilllcn J.linn.11. 
l\1i1 dcm Zkl der Siärl.ung 1111d !infll'icklung d<:.< Gcs:umr.1um< ui11J scincrTcilrliumc is! nuf Koopcrntinncn 
inncrhnlh 1 on Rcgiii11c11 und \on Regionen mhd11:111dcr, ik in \ iclllllligcn Fnrmm. aud1 nl ,; S1ad1-L:md
l'.innc11<chnflcn. milglich sind. hinzuwirkm. Die Sicdlu11gstätigl.d1 ï-1 rtiumlich zu l.onzcnlricrc11, sil: ist 
\Omu1sig auf \orhnnclcnc SÏL'dlun~cn mil nusrdchcn1kr h1fr:i.<1rUktur und nuf Z.,nlrnlc Orlc ausiurkhtcn . 
Der l'rcirnum Is! durch ilbcl'!lrcifrndc Freirnum-. Sicdlung~ - und 11 ci1crc Fachplanungcn zu schülzcn; es ist 
cin groGriiumig ilhcrgn:ifcndL'j;, l\1.nlogi~h \\Îrl..samcs Freirnunwerbunds)slcm zu schaffen. Die \\Citcrc 
Zcrschncldung der rrclcn Lnnd.~chort und '1111 Wnldlliicl1c11 lst do hei so \1Cil \\ic möglich zu \'crmcldcn: die 
Fl.ii:hc11in.1n~pmchnnhmc im Fn:irnum ist zu l..:grenzcn. 

Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Vorgabe und der oben gennnnte Gründe fordern 
wir eine erneute Unlersuchung der möglichen Trnsse. dieses mal unter Einbeziehung 
der Gleichslromerdverkabelung. 

2. Gesundheitliche Auswirkungen einer 380 KV Freileitungstrasse 
Aus den Medien kann man zahlreichen Berichten und Studien enlnehmen, dass eine 
380 KV Freileilungstrnsse sehr wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die 
Gesuntlheil der Menschen hul. Genannl werden hier die signilïkant steigenden Risiken, 
nn Kinderleukiimie, Lungen- ader Hirntumoren, Fehlgeburten, Brustkrebs und 
Alzheimer zu erkrnnken. 
Die in Lier Lufl rnrhnndenen Pmtik.el werden durch clie Stromleilungen elektrostatisch 
aufgeladen und dann mil dem Wind forlgetragen. Wenn die unter Aulladung slehenden 
Schmutzteilchen vom Menschen eingealmet werden, können sie sich wegen ihrer 
elektrischen Laclung viel Jeichter in der Lunge festsetzen und so leichler eine 
krebsuuslösende Rolle spielen. (Quelle: K.rebs-Forsclrnngsinslitut der Bristol 
Universily,UK) 
Vonden Netzbetreibern liegt hie1zu keine Studie vor. 
Aus diesem Grund fordern wir die Netzbetreiber auf, Gutachten zu erbringen, aus denen 
hervorgehl, wie bei bereits bestehe11den 380 KV Trassen in der näheren und weiteren 
Umgebung das Auflreten elektrostatisch aufgeladener Luflpartikel quantifizierhar isl. 
Zudem muss der medizinische Nm:hweis erbrncht werden, class die aufgelndenen 
Pmtikel in menschlichern (mier tierischem) Gewebe keinerlei Auswirkungen hat -
weder kurL-, noch 1nngf1islig. 
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Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 2 geschrieben: 
"(2) Jeder hat das Hecht auJ Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheil der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte dm·f mu- aur Grund eines Gesetze,~ eingegriffen 
werden." 
Aufgrund dieses Grundsatzes <larf aus unserer Sicht keine Freileitung erslellt werden, 
solnnge eine Gesundheitsgefährdung ft.ir die Anwohner nicht definitiv ausgesc.hlossen 
werden kann. 

3. Die Kostenfrage 
Von den Netzbetreibern wird immer wieder angefiihrt, dass die Erstellung einer 
Erdverkabelung deutlich teurer isl als die Erstellung einer Freileitung. Wenn man in der 
Kostenkalkulation nur die reinen Baukosten einrechnet, dmm stimmt das sicherlich. 
Werden aber alle mil der ErstelJung. und dem Betrieb von Hochspannungsleitungen 
verbunden Kosten mil einbezogen, ergibl sich ein ganz anderes Bild. Neben den reinen 
Baukosten sind z.B. folgende Kosten mil zu berlicksichtigen: 

Wertminderung von Grund, Boden und Gebäuden im Bereich der Trusse 
Wm·tungs-, Erhaltungs- und Belliebskosten 
Wesentlich höhcre Kosten durch Leistungsverluste beim Stromtransport iiber 
Freilei tu ngen 
Volkswirtschaftlicher Schaden durch erhöhte Kosten für das Gesundheitssyslem 
(s. Punkl 2) 
Volkswirtschaftlicher Schaden durch fehlende Einnahmen im Tourimusbereich 
Kosteneinsparung dun.:h sofortige Umsetzung von Erdkabeln, da der Protest aus 
der Bevölkenmg ausbleibt, bzw. sich verringerL 

Zu einer solchen Kostenbetrachtung haben wir Urnen als Anlage 1 einen akluellen 
Bericht vom Ecolog lnstitul (EMF Monitor) beigefügl. Dieser beschiiftigt sich 
ausfiihrlich mit den Kosten för die verschiedenen Leitungstrassen. 
Die Baukoslen för einen Kilometer 3000 MW Freileitung belaufen sich auf rund 0,8 
Mio. Euro. Die Kosten fiir kunslsloffisolierle Erdkabeltrassen liegen in unserem Fall bei 
maxima! 3,2 Miu. Euro pro Kilometer (wobei wir hier noch von einer Konverter
Station in Wesel ausgehen, die aber wahrscheinlich nicht gebraucht wird - s. Punkl 4). 
Die Betriebskosten sim! bei Erdkabeln mil rund 1000,- Euro pro Kilometer und Jahr 
deutlich giinsliger als bei Freileitungen mil 3000,- Euro pro Kilometer und Jahr. 
Be:;onders bei den Kosten för Stromverluste i;chneiden Erdkabel deutlich besser ab. Sie 
betragen bis zu 68.000,- Euro pro Jahr und Kilometer, bei Freileitungen schlagen sie mit 
bis zu 153.000,- Euro pro Jahr und Kilometer zu Buche. 
Damil wird deutlich. dass die Gleichstromerdverkabelung sogar die günstigere 
Altcrnative isl. 

Die Kosten der Nelzbetreiber werden nach derzeitiger Rechtslage ilber 40 Jahre 
abgeschrieben und auf den gesamten Stromverbrauch umgelegt. Selbst wenn die 
benötigten ca. 1000 km Freileitungen komplell als Erdkabel verlegt wi.irden, wiirde dies 
fiir eine Familie Mehrkoi;Len von nicht einmal 1,- Euro pro Jahr bedeuten (bei einem 
angenommenen Verbrnuch von 4.500 kwh pro Jahr). (Basis: Protokoll 847. Sitzung des 
Deutschen Bundesrats vom 19.09.2008, Se.ite 261 und 262) 
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4. Stabilität der Leitungen 
Ein weiteres Argument der Netzbetreiber gegen eine Gleichstromerdverkabelung ist die 
angeblich geringere Stabilitiit der Netzverbindung. Dem gegeni.lber haben sie selbst (die 
Firma Amprion) mil Bericht vom 23.04.2012 (s. An lage 2) mitgeteill. dass der 
Stromtnmsport mittels Höchstspannungs-Gleichstrom-Überlragung (HGÜ) als 
Freileitung geteslel wurde und bis 2019 zum Einsatz kommen soli. Die Versorgungs
sicherheit der Stromkunden könne dadurch erhöht werden. 

AuBerdem gibt es bereits viele Trassen weltweit, di e belegen. dass man im 
Zusammenhang mil Gleichsu·om-Erd(oder: See-)verkabelung nicht von geringerer 
LeitungsstabiliUit sprechen burn. Als Beispiel können hier die Leitungen BritNed und 
NorNed genannt werden, welche von Tennet (Partner von . Amprion filJ den 
niederliinclischen Teil der Trasse Wesel-Doetinchem) betriebe.n werden. 
Wir gehen davon aus, dass Amprion und Tennet nur Techniken einsetzen und per 
Gesetz einselzen diirfen, die einen stabilen Netzbetrieb gewährleislen. 

Da der Stromtransporl per Gleichstromkabel zwischen clem Umspannwerk Niederr11ein 
(Wese)) und Baden Wiirttemberg, in einer vorhandenen Trasse. eingesetzl werden soli, 
wäre eine Anbindung zur geplanten Trnsse Wesel - Doetinchem riiumlich schon erstellt. 
Dies könnte dann auch zur Folge haben, dass sich die Kosten filr dieses Vorhaben 
deutlich verringern. wenn man in Wesel keine Konverter-Station benötigen würde (s. 
Punkt3). 

Ein wejterer Aspekl zum Thema Stabilität von Freileilungen: 
Wir möchlen an dieser Stelle an zahlreiche umgekipple Strommasten im Mi.inslerland 
im Winter 2005 erinnern. Das isl zwar eine andere A11 von StabiliUH, aber die sollte 
man auch im Bliek haben. 

5. Erhaltung der Natur uncl Umwelt/Ökologische Auswirkungen 
Mehrere wissenschaflliche Untersuchungcn des US Fish and \Vildlifc Service haben 
ergeben. class in den USA alleine durch ZusammenstöBe mil höheren Strommasten 
jiihrlich 200 Millionen Vögel ums Leben kommen. Allerdings gehl die Behörde von 
weitaus mehr Lödlichen Kollisionen von Vögeln mil Hochspannungsleitungen aus, da 
nur ein Bruchteil der verungli.ickten Vögel latsiichlich gefunden wird, bevor 
irgendwelche Aasfresser sie vertilgt haben. 1..n den 1980er Jahren ging man noch von 
"nur" 2.500 toten Vögeln pro Jahr untl Mast aus. Milllerweile liegen die Vermulungen 
der Behörden im Bereich einer halben Milliarde Vögel pro Jahr in den USA, die durch 
Strommasten tödlich venmgllicken. Gehl man danu noch davon aus, dass in den 
Nislzeilen der Vögel die Versorgung der Nachkommen der verungliickten Altvögel zu 
weiteren Ausfiillen fii.hrl, dlirfte die Verluslzalll weit oberhalb einer halben Milliarde 
Tiere liegen. Diese Zahlen lassen sich clurchaus auch auf MiLteleuropa liberlrngen, da 
die nordamerikanische und die europäischen Avifauna vielerlei verwandtschaftliche 
Linien erkennen lassen und somil Parallelen bestehen. 
Bei \'erschiedenen Arten haben Vogelphysiologen wie bspw. Robert Beason bei der 
Untersuchung der Augen und des Gehirns der Vögel festgeslellt, dass die winzigen 
Magnitleikhen 1m Kopf der Vögel dnzu dienen, sich am Magnetfeld der Erde zu 
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orientieren. Diese-r Mechanismus zur Aktivierung des Kompasses ist mil dem 
Sehsystem der Tien~ ge.koppelt; das kurzwellige Ende des Spektrums, Violelt, Blau und 
Gri.in, löst niilzliche Orientierungsreize aus. Dies fölut dazu, dass die Vögel beim 
Aussenden der liingeren roten Wellen die Orientierung verlieren, eben jene 
Beleuchtungen nuf Sendemasten, die Flugzeugpiloten des Nachts visuell wamen sollen . 
Ein blinkender Strommast ist nachts anlockend und zugleich tödlich, da Vögel 
besonders bei schlechtem \Vetter instinktiv venmlasst werden. auf belles Licht 
zuzufliegen. Vor der Nutzung der Elektrizitiit wm· das ausschlieBlich der Mond. Heute 
sind die11 diverse kiinstliche Lichtreize, wozu eben auch die Blink.lichter der 
Strommasten zählen. 
Eine weitere Gefahr stellen Stromleitungen fiir Vögel mil gröBeren Spannweiten bzw. 
gröl3ere Vogelarten dar, die in gröBeren Schwärmen ziehen, etwn den sehr häufig bei 
uns vorkommenden Wilclg1insen. Die Spannweiten von Greifvögeln wie 
M1iusebussarden ocler anderen gröBeren Vögeln sincl so groJ3. class sie mil ihren Flügel 
zwei Leitungen beriihren können und damil einen Stromkreislauf bilden. Immer wieder 
werden wir von Menschen aur die Kadaver gröBerer Vögel im Umkreis groBer Masten 
hingewiesen. 
In Mitteleuropa sterben 70% der WeiBstörche durch Kollisionen mil Strommasten oder 
durch tödliche StromschHige. Ergänzend sei dazu an dieser Stelle angemerkt, dass die 
Netzbetreiber der Aufforderung des Gesetztgebers, die Strommasten deutlich mehr 
abzusichern und diese MnBnahme bis Ende 2012 abzuschlieBen, noch nicht annähernd 
ausreichend nachgekommen sind. 
Aus diesen Griinden halten wir Erdkabel für die einzige nnturvertriigliche Alternative 
zur Stromleitung. Hochspanmmgsmasten sind aus Griinclen des Vogel- und 
Naturschutzes grundsätzlich abzulehnen. 

Wir Jrnben ün Bereich der geplanten Trnsse noch relativ unberührte, miinsterländische 
Parklandschafl, teils unter Natursclrntz und das weithin nis ,.Perle des 
Westmiinsterlandes" bekannte Baudenkmal Wasserburg Anholt. Alle sprechen zur Zeil 
von "Nnchhnltigkeit" uncl "Schutz von gewachsenen Kullurlandsclmften" usw. 
Hier wiire die Möglichkeit, das auch mal umzusetzen uncl nicht immer nur den 
kurzfristigen Profit einiger wenigcr als Entscheidungsgnmdlage zu nehmen. 
Hierzu ein Auszug uus dem aktuell erstellten Koalitionsvertrag von SPD urn! Griinen 
hier in NRW: "Wir iilehen konsequent dafür ein, Profitstreben durch Rnubbau und 
Verschwendung nicht weiter zuzulassen sondern durch nachhaltiges Wirtschaften 
dauerhafl unsere Lebensgrundlagen zu erhallen". 

6. Stichwort-Flächenverbrauch 
Wie bereits oben beschrieben ist im Rnumordnungsgesetz vennerkt, dass die 
Fli:icheninansprnchnahme im Freiraum zu begrenzen ist. Eine 380 KV Freileitungstrnsse 
mil einem bis zu 90 Meter breiten Schutzstreifen föhrt zu einem unnötig hohen 
Fliichenverbmuch. ln diesem Bereidt können keine Biiume oder Striiucher gepflanzt 
werden, auf:lerdem dürfen keine Gebäude errichtel werden. 
Bei einer TrnssenUinge von rund 58 km (Wesel bis Doetinchem) und einer 
Trassen brei te von durchsclmittlich 80 Metern ergibt sich hier ein Flächenverbrnuch von 
reclmerisch 464 ha (Berechnung: 80 m x 58.000 m = 4.640.000 m2 = 464 ha) 
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Bei der van uns geforderten Gleichstromerdverkabelung ist der Flächenverbrauch 
deutlich geringer und enlspricht uamit ausdrücklich den Anforderungen des 
Raumordnungsgesetzes. Der F11ichenverbrnuch wird auf rund 27 ha reduzierl 
(Berechnung: 4 m x 58.000 m = 232.000 1112 = 23,2 ha+ 3.8 ha für Konve11er = 27 ha). 
Eine Jandwi11schaftliche Nutzung ist im Bereich unter den Freileitungen eingeschrfü1k1 
möglich, im Gegensalz zum Erdkabel, hier kann der Ackerbau uneingeschriinkt 
betrieben werden . Aus Erfalmmg und zahlreichen Gesprlichen mit Landwi1ten wissen 
wir, dass die Masten bei Feld- und Ackernrbeiten störende Elemente sind, sa dass uuch 
aus Sichl der Lundwi11schaft die Erdverkabelung vorteilhafler ist. 

7. Geräuschentwicklung einer 380 KV Hochspannungsfreileitung 
An der OberJWche hochspannungsführender Leiterseile enlstehen el ektrische Felder, 
welche. in erster Linie durch die Betriebsspannung und die Oberlliichenbeschaffenheit 
der Leiterseile beeinllusst werden. Eine neu entwickelte und in Laborversuchen 
untermauerte Theorie geht davon aus, dass bei hohen Betriebsspannungen. var allem 
bei Regen, lokale elektrische Entladungen stattlïnden. Diese filhren zu einer lokalen 
lonisation der Umgebungsluft. Der Vorgang wird in der Elektrotechnik als 
Koronuentladung bezeichnet. Dieses Phiinomen führt nicht nur zu Energieverlusten 
(siehe 3. Die Kostenfrage), sondern erzeugt auch bei feuchten Wellerlagen Geräusche 
die ab Knistem, Prnsseln oder uuch als Brummen beschrieben werden. (Quelle: 
http://www.kurz
fischer.de/lileadmin/inl!!lodf/Veroeffentliclmneen/005%29%20Vortrag%20Koronal!era 
eusche%20Manuskript.pdf ) 
In den Niederlnnden wurde im Dorf Oostzaan (Nord-Holland) eine bestehende 150 KV 
Hochspannungsfreileitung, ohne Information der Öffentlichkeil, auf eine 
Betriebsspannung van 380 KV erhöht. Viele besorgte Biirger haben die 
Stadtverwaltung angerufen wegen ungewöhnlich lnuter Geriiusche der Stromleitungen. 
Dadurch wnrde die vorgenommene Änderung an der Stromleitung erst bekannt. 

8. Grenzwerte für Magnetfelder 
In Deutschland gilt für Magnetfelder im Bereich .von Hochspannungsleitungen ein 
Grenzwert van 100 Mikrotesla. Das ist absolut inakzeptabel! 
In anderen europiiischen Staaten sine! diese We1te deutlich ge1inger angesetzl 
(Niederlande: 0,4 Mikrotesla; Schweiz: 1 Mikrotesla, Italien 0,5 Mikrolesla im 
Jnhresmittel , Schweden 0,2 Mikrotesla an Schulen und Kindergiirten, USA 0,2 
Mikrotesla an Neubaugebieten usw.). Selbst die WHO stuft eine Belastung von 0,3 bis 
0,4 Mikrolesla als potentielles Krebsrisiko fiir Menschen ein (Jahr 2001 ). 

Hier einige Aussagen zum Thema: 
Bundesamt für Umwelt, Wald uncl Landschaft BUWAL, Schweiz: 
"Seil iiber 20 Jahren besteht der Verdacht, dass Magnetfelder der Su·omversorgung ein 
Risikofaktor fiir LeukHmie bei Kindem sind. Die wissenschaftlichen Ergebnisse dazu 
wru-en lange Zeil uneinheitlich und liefien keinen klaren Schluss zu. Im Sinn der 
Vorsorge lrntte der Bundesrat auc11 für diese Magnetfelder in der NIS-Verordnung von 
Ende 1999 einen Anlagegrenzwert festgelegt. Er betrligl 1 Mikro-Tesla. dies entsprichl 
einem Hundertstel ties Wi.irmegrenzwertes der  Heule, nicht einnrnl 2 Jahre nach 
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Erlass der NISV, ist sich die Wissenschaft weitgehend einig, dass Magnetfelder 
möglicherweise krebserregend sind, und zwar bereits ab Dauerbelastungen von 0,4 
Mikro-Tei;la. Die Verdachtsmomente haben sic:h somit besläligt. Die Schweiz war 
daher gut beraten, frühzeitig vorgesorgt zu haben." (Vortrag Dr. Philippe Roch , 
Direktor BUW AL Fachtngung SICT A 25. September 2001) 

Krehs fördernde Wirkung schwacher Magnetfelder ab 0,2 Mikrotesla: 
Eine Untersuchung des Instituts flir medizinische Statistik und Dokumenlation der 
Univer.silät Mainz, veröffentlicht im März 2001 , besliitigte den Zusammenhang erneut: 
Schliefen Kinder in Räumen, in denen die Magnetfeldsliirke 0.2 Mikrotesla iiberstieg, 
war ihr Risiko. an B lutkrebs zu erkranken, gegenüber einer Kontrollgruppe etwa 
dreifach erhöht. "Wir sind iiherzeugl, dass diese Assoziation kein Zufall mehr ist", sagt 
Mitautor Joachim Schiitz. Zwar will er statistische Fehler nicht ausschlieBen. Zeige sich 
aber, dass die Beziehung zwischen Feldern und Leukämie kausaler Natur sei. so SchDtz. 
wfüe der Grenzwert von 100 Mikrotesln nicht fünger haltbar. 

Deutlicher wird der Biophysiker Peter Neitzke vom Ecolog-Institul in Hannover. 
"Hunderte von Studien zeigen eine Krebs fördernde Wirkung schwacher Magnetfelder 
ab 0,2 Mik.rotesla". erklärt er. "Daher müssen wir das Limit um den Faktor 1000 auf 0, 1 
Mik.ra-Tesla senken." 

Weilere lnformationen finden Sie auf der Internetseite: 
hltp://www.elektrosmog.com/de/eleklrosmog gefohrenquellen und schulzmassnahmen 
/hochspannunesleituneen/ 

9. Espo-Ahkommen 
Die Phmung der Trassenteile in den Niederlnnden und Deutschland erfolgen aufgrund 
der unterschiedlichen nationalen Verfahren in zwei sich unterscheidenden Verfahren. 
Der Informationsf!uss in den Niederlanden UIH.l Deutschland ist nicht einheitlich uncl 
entsprichl aus unserer Sicht nicht den Anfordenmgen des ESPO-Abkommens. da z.B. 
die Planungsunterlagen nicht in beiden .Llmdessprnchen zur Verfögung standen und 
diese auch nicht in beiden Uindern öffentlich au slagen. 
Dies ist ein klarer Verstoll gegen das ESPO-Ahkommen, der bei diesem 
grenziiberschreilenden Projekt nicht akzeptabel ist. 
Bei einem Projekt dieser Trngweite muss das ESPO Ahlrnmmen mts unserer Sicht 
unbedingt eingehallen werden. 

10. Dac; "Inelfe"-Projekl 
Als Referenzobjekl für eine Lnmseuropäische Höchstspmrnungsverbindung fiihren wir 
hier das ,.lnelfe"- Projekt zwischen Fnmkreich und Spanien an. Zur.Leil wird dort eine 
Gleichstromerdverkabelung ersteJIL; Siemens errichtet hierfiir die Konverterstationen. 
Zwischen beiden Projekten ("lnelfe" und "Wesel- Doetincl1em") hestehen sehr groBe 
Übereinstimmungen: 

beide Trassen sind knapp 60 km lang 
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bei beiden Trassen werden die Stromnetze von zwei europäischen Uindern 
miteinander verbunden 
bei beiden Trassen soli eine Leistung von J 000 bis 2000 MW Lransportiert 
werden 

Der gröJ3te Unterschied zwischen diesen beiden Projekten be.steht darin, dass bei 
"lnelfe" die Pyreniien durchguert werden miissen ! Damit ist diese Erdverkabelung 
ungleich schwieriger zu realisieren und auch deutlich teurer. 
Die EU fördert tlieses Projekt mil einem Betrag von 350 Mio. Euro! 

Fazit: 
Aus der Sicht der Stichting " Achterhoek voor 380 KV ondergronds" und der Biirgerinitiative 
• .Jsselhurg2l" isL eine Gleichstromerdverkabelung die einzig sinnvolle Variante fiir die 
Stromautobahn zwischen Wesel und Doetinchem. 
Zusammengefasst ganz kurz die eindringlichsten Arg.umente dnfiir: 

- Gesundheit 
- kleinerer Eingriff in Natur und Kultur 
- deutlich geringere Kosten (bei Gesamtbetrnchtung aller Kosten) 
- gröl3ere Akzeptanz in der Bevölkerung 

"Der Netzuusbau in Deutschland verzögert sicll". diese Überschrifl kann man regelmiiBig der 
Presse entnehmen. Aber warum ist das so? Die Stromkonzeme suchen den kurzfristigen Profit 
und setzen deshalb vemltete Technïk ein. anstall in einen wirklich modernen Netzausbau zu 
investieren. Durch einen mutigen SclU"itt in die richtige Richtung könnte der Nelzausbau 
deutlich beschleunigt werden - die Stromkonzerne und die Regierung haben es selbst in der 
fümd. 

Tun Sie elwas dafiir, dass die Energiewencle endlich vonm komml! 
Unlerstiitzen Sie unsere Forderungen, damit wir schnell und für alle Yerträglich unsere 
"Strom-Autobahnen" bekommen! 

Vielen Dank im Voraus för Ihre Hilfe. 

Mil freundlichen Gri.lf3en 

lsselburg21 
Am Mühlenberg 25 
46419 lsselburg 
Vorsitzender: 

 

Volksbank Bocholt eG 
Konto-Nr. 617.055.300 
Blz: 428.600.03 

Oktober 2012 

0044



Achterhoek voor 380 kV Ondergronds 

Bijlage 2 : Frankfurter Allgemeine, 23-04-2012: Ein Stromsprinter solt neue Netze 

überflüssig machen. 

~ranffnr1tr ~llgtmtinr 

Wirtschaft 

Ein Stromsprinter solJ neue Netze überfliissig 
machen 
• f . : 11 1 :\11\ Il t . ' 14 1 f-1,, . l. i t ,\ t i.1 1" ~t h1, 1. t T t.· " h t" .... • ·I' ~ ' I l ~· 

•,u ·1-. 1 l ~.r i· · 1 11 ~ 1 1 °1 n P '· ·: t- ·t , \1 ·• j \ ' llf !t .ii't. i ,. I• 1 i tt ll• il ". , . 11 

11•_ ' 1.1.," " " 

E im· m' 111· T1't'l111iJ, J..cinnl<' 111•11 Au~lxm tk~ 1l1•11hrhrn 
1liirh<tsp.11rn11ng-''ilr11mn1'111•;;1•rln•l1lkh l11 ·~rhh·11nig1 n. rlc•n 

N1·11a11~h.1u pn·i-1wrlc'1 111,tl'h«n uml tfü• V1·n,u1~tmg,,_,idn•rhl'it 

·· rhi"ihN1. l1l'slc•lwn1i1• i\ln<lc•n 1rntl l .~ ilnnp,1•n 11;11,J.•n ~n 11111.11,•'rii,;h' l, 

•111&, iibtr !'Î•: d111•J'l'l l ~1 1 1 hol \\'imlslwll\ 1111~ dl'm Nonlt-n uhm· V1·rh1 ;;L 
iilw1 l lnnilrrt.· Kil1mwlt·r n~ch Siidf·n trnnspo11it· 11 ,,·,·rolc•n kiinnh•. 
l'noiliwr N1·) ,..m-ff1:J..t: f.~ mü~~ll'lt 1w11ig<'r lll'll•' Trn,~1·11 )!,rh.tUI 
"'··nli'n nt'igi'dnrhl, l'rnt,•sti' g•'P:"ll rlc•n l-l'it1111g.'11fllhn11 konnlrn 
zn111i111k"t rnm l"·il 1·1·1hi11d1·rl 11·"111t·11. Geht es na:h ëtm N-!t::l:rst-i:it:'*r• so!I èa: . U ·~•n~"' 

l:i rund f-..nf Jz. t'tren W1r.:t~t'"cm vorr. r.ord'1ii: 1n M:h 
Ba:i.::1-W1..1r:t~m~·g tra~portierE:n 

/ 

" •tl' l ., 

Jntc• nktive Krnte: suom bls Zltr Sl~ckdosc 

Z1ü·ifd nn t1"1' h'd111i"(·h1·n !11Hrlil>a11.l'it dL'I' l •111 ri\$lu11g l111t <kr !'\ellhd1 dlc"i Amprion h·t7l nuf C'Ïll<'I' 
\'fl'~l ll'h~nnlngt' ht•i J>,1tt1•ln J>,•::;1•itip,l. "Wir sim'l 1lr-r Ïll1r r11·11i;11np,, 1la,;$ \\'Îr 1li··~l'll \\'1·~ h1•srh11·it.•11 snlll1·11 ·, 

s:1gt" Kl.m<. Kkinl'IH•I \(', dl'I' tt•d111isd11' G1·sd11i ft~fiih1<1' \ 'Otl Arnp1io11 ckl' F1 m1kf111 t<'I All:;e111d11,' 11 Z•·itun~ . 

ll.1~ llnt.orn1•hmrn hnt <1 '1' f1iih1•1 7ll R\\'l:g~hört•nclt• il1>.,rtrng1111g<l'll'nmnt•l7. iilwmonmwn. 

,.\\'ir wnllo:n dns Din~ :!OllJ mn J.nufcn lmhcn" 

1'kiiwk11rte h~t illll'h :.d11111 ein<'u rJ.m fiinl ie ""~!<' l.d111ni:. Zu~.1mm<'n 111it Trall$ll•'l tnr, il<'nl•:m lmd«n· 
m1rlll'l1lhL•lgisdh'n Strnmkont.L'lll f.NH\\' g1•hön·mll'l1 :-.iidwt·.stilc·ub..Jwn ~1 ·lz~<'»«'ll:;d1:1fl, ~uil d;L"' , ,l flt ran.· L~ 

~··l11ml ' "'rtlt-n 111111iilw1· 4 ;~11 l\ilo1m•lt-I' Win•l~llom nm Non lrlwin nw·h l\;1cl.-11 ·Wi11 lh·111ht'IA tr;111spn1'ti1•rc ·n. 
Aml"1" als 1l:L' hi;Jwiigr ilb,·1trngun~,;n1·lz wim· t'.> c•i1w 1'11nkl-1.11 -1'1111kl-Vt•1 l1imlung, t ' Îl1l' Slrumaulolmhn mil 
t'Îll t' I Auf- imrl t>Îlll'l An,fahn . flic· Dl"nlsl'i1f• n.ihn mï1d1• da:' \\ uhl !':t1·1m1l'>pl'Îlllfl ll t'll111'1l . t\!ll)ll'ÏOll Ï'il \ 'Oll •1<'111 
Knnlqtl M• iilll'r11·11g.t , tin.•:- 111"11 !-larkl'fl-'L'hul.r fii1 cl," .llltr.nwl~ lil'ilntragl hit!, 

\\'t·Ïlt' ll' :\11il;d 

luh r.1t...hh i:.nrr S11 .u11 h-L ... nH $1 u ·t.1l11it' > 

( l!f·-l11-.1 ... · \\'u"l. 1 uh~gt • 11 \\4
1) 111·· R.i h &.611tUll • l tu .Jr u t 

"1. ·m ~"·1 1Ln 1 rt •lml•• ï it> I- 111 \"•''l'·"'·"!>f'U \rut ~-f'l11ft 11.w11 .-lr~l 11tt1 fi•'-'""' f\:( •l 1l:- 11din,~rl••tui.-~i11n wh c!- 1 
,..h·ir.r i i > 

l: 1 r~lf"\\'1. f l "' ' 1: tfl Ohm· l\J 1 ... h·r11f 111 tl w lil 11.1.· 1'.11:;.1 t 

1Jm1.l l l1hl .' fh•, i't 1~"An. ~ ... h •fit' " '' t• 1 lh~ J 

Oktober 2012 

30~~-~ 
- :..i.-.=" •• .,:_ ~- ... - l 

0044



Achterhoek voor 380 kV Ondergronds 

t1ing1• t•s 11 :11 h d t' ll ll1wtnH1t1d1•111. \\'.11 .- di1 l 1·1ttm;.t in fim f .Jiiht\ n l•·t l i;.t • \\' i1 \rn!l1·111b-. llin;: :.?OJ •1 .un l .-111 1'm 

h.ili• ·n. :!UI"" \\ :11. un ~ fl•J('h j j, fi,•( . ;.;o~l ~. Îr1<·l.111 l\' . 1 kr 1\ 1111in Ï· I mil B d,u hl )!<'\\ Ï1hh : ..:111- ;.oll d,·1 Ul11, 1. :! 
ilo•., 1,:1\'c'ri,d lt'n \t" mkr.1ltw1 1k..; 1i11111ll11·mmi11g<' n' 11111 l\l't f ~·'h• · 11. ..:011i 1lt·1 lrl 11<- Uli 11 k .i,., f\"rnl.n1l1\,1•11; ... 

l'hili1 1p~t.11q: in l:.d.-n-\\ 111tl<' mb11;; ~l · fa . 11 ~ 1:w u M.·~. 11\ .i ll ( ~l\\ 1 IJ..11 .1~t •h·· 1..1.· i~lunµ th·" I{• . . 11.1<•1 -. m 

nr11 11 1 h'<'llllllÎ1l~< · rt , J-n ,q•(' 1r,oo ?tl\\' ol ir• IJ · Ï· ll ll\~ in l'hilipj1·l•11 r;:. \\'1·111• ·11 •h<' :ih;;t,·-.d1 .1h 1·I k" lllllHl. l" 

" m h u ·:-.hl "11hdw ~ lh.Jllll!cl.l mil \\'in<l"tt u 111 .111' <1 <'111 nt·11< 11 _I 1lt1 UI• l !!• ;.1, •1;.l \\ 1'111"11 ~ht d 1111 f...1p.1lit.1l \ un 

:!;'i• 11 • ~I\\' konnh' t(j,. ldtun;.'t fo-.1 h,.jrJ, Jk, 1~: 1 • ' ' ' n • '"'"lt •·Jl 

Stfü·kprd" :-JllO l\1illi111w11 Euro 

• Tn:h11i•1 h 1n111l" 11 l'l it ,ia." " 'h .c fi1·0 , ",,~t f\J, ind "11111·. !\lil 1h·111 1 d11-..1uhl ll1h h-1 • 111111111g-.11·,·lmik 1.h·1 
'I'··· hn i.;1•h"n l 'nh·1 1 ' it:11 1 l111 tm11nd h;1I• m.1 11 :a ul111·1 :.: . • l\il 111llt t. •1 1:111.i:•'n \ • 1-.. cu h·- -111 , J,, in 1 l.1tt.·ln 
11.1rh;;• '' i.-.-.·u, 1l.1" \\',·, h-.d 1111111 ;i,.j, h- t1111 11 .111f d111·1 T1 .L''' 11.tll ' f" •1li1 11 \1111!111 ~. •11 11k o, uh ll« 1! .1!'>"' 

Bl it1 • .; 1 · hl a~ ~lilA lld kld. · 1 1111" , ln111·n\\ulk· n 7ll ll llj!,•\\ rillt1•n und 1111li,•h, 11 ... h l1u1111 I• k1t i-d1• n J'l n ,•1•11 

i\ihrk n . . \1l,• 11l i 11~ - 11111-- '1··1 Sll• •m \u11 1l"1 -1110-.1\il"\ nl t-t a ·i1 h-.11"111 ·.\ 11l" li.c l111 11111 ,1r" ni• d11.~· 1• SJ1. 1 11m11 1~ 

1k.• \ '1·1 lt'il11..t11 · 11nil 11111 \\'1·1·h,1 l-. t11 •llhJMlllll 11t )! g.-1\ ;1nd1·lt 111·11l1·n (l,11111 "ïn.t 
ll111 ·h -. p . 111111111~'!! l1 •id1-.l r11ml..1 11 1\ 1 · ll• 1 n" li;; ..;j, lll <' ll • • • \1:1: 11 11d \ 11•\a , 1..it. n "" ld11'.\ 11 l,1;:• 11 h, r ~ll l..u~l· · n 11.1" 

.'\l11l'h im 1li1· :1011 l\l ill i"1w n t-:111 " 

lh .-11 i111 1'.1 ~1 ·l·11 i '. 'a .~I .\111p 1 i 1111 · ~ l. 1 11 1 1 l\ ft> md.111t1· 1•·1·l11w • Ï• h d.1, ln, ,•,11111 ·111\<til111 111lt-i11c·1 M1lli11•1·· 1:11111 
h11t!i.· 111•111· l.t'i!11ni.; 1111 cl1•11 olti ·n Cit ~ 1 .111~1 11 ll,•11 11 ~· ~· 11i1'1• 1 11"1 h1·1 h•111 1111l1t h• n 1So·l\il11\1 1ll· 

llt • h - t111111 !.·i111 11 ;! 1 •• 111111 du Il • 111· lH i l ' ·r.-, h11i l- •h• 1111 1!.-11 ~11 "11 1 11!lhf'll l l1111t 1h.1 1• · " .11• 1111.11 111r l11 ui" 
\1 • 1ol »Jt1 ~· l 11 lli1 ftl •1·111.1i;11 n:.: ... 11 d tt•li ", w11 mi11 i111 11. 11 11<1 il1• \ , tl11 •t. t ~ i 1l· 1 l ' 111" " 1u ll 11 11~ h • 1. 11 i..111m m1111 

Îll ' ( :1·11i1·h t Z111l1·111 J."m1•· S!1111U in lwi•lt· l\i• h111 11 . .:•·11 11-.m , p o 1 t 11 ·11 \w1olr11 S11llh- 1lc·J Swlr ll L'Î lll ll cl 

~1111111 · 11 - 1111111 int 11111 11111 ." h.1! 1,·11 , t 11111 h th• ,, 1 Hi h111 11.f\ ~" 1 .! 1 11 ;il1)!• I• it• t ' " 11 J, n Mit '" 1h 11 ~J " , 1 . 11 .111f 11. 1 

\1 11h.111.f1:11 1·111'r.1 ... -. 11 l" 111111 ·1Ji" t\ J11 •a1i t.1 l " •;.:. 1r Il·•• h l'.1111 1 ~r·t • · l l>\• ' 1 1 \frl.!111 

N 11d1 f,·)1 l,•11 1.\\'•'Ï \'111·n11""1:t lllflHl'll 

ll .11 111111 , 1\i1· \·i..J, cl1 ·1 l•blw1~· · -1h .1 t11 . · 114 · 1111 l\il•m11 hl 111..•.11/h• lt11 111" Ji , 1•111111111.: t1.i --111 1l.111 11 i;.1111 ii ht 

n1d11g1·(1,111I11111111 Il \\ill 111.111f1t1 .\m1111o111 nwlt l -.1 ~ · k11lt1 I• n \ UI 11 1lr 111'.11! ... , · j • ' \\ t 'llÎ-.:.<'l n( ... f •1i 1 m1111 

\11-.! 1,11 1 111 1.1 •• ""; ... ,·lw1 111 • li-11111111• • h111I. 1 l, ·1 ,\ 111('1j, 111 t " "1 h.11l , t 11 hw1 '" 111 .11"•1 11 111 h ,1, , ... " • 1 i11 -.1 in··111 .u 1 

h i-.1111 i- 1·11.-11 I tllfll•I · Il ' llJ.! \ 1 1111.l ' <'hit Il \\ , ·-; t1 l1·111" '" I l \ ·, 1 ~"' ~1111;!',!• l 1111 " " . l ' 1111 11 , 11111,.: ' 1·i111 1 l J' Îl !l ll;!l ' Il 

•·1111 :11 lwt h:1l 11·11 11i1tl "'' " ·in•· l\11111-.11111111' ·11 .t ·h\ .1 ltl cl 1• 11 lll'llt' ll IJ111tk 111 . 

:--;" "Ji l• ·hl1·11111 1i\'1u .111·.•1 1t1111i.: 1I1!111 , 111 .- 1! t ' l ' h1 a1wl 1i111'1h •k 11 it .l l'm .111-11idw111l 1111 1 il.1 --1>:•" 

\\'ii 11 ht10111.111,.:• l11l 1lll :'\01ol• ·n 1111 ·l l ;,. 111·h111 1..:1 111~1 · 111k1 l ~.·h1o 11 ( 1 · 1 1. '.\1 111li·1111111n \11 11 Sr hl· " ,\; i:,·ll •1l' i. in 11.wh 

j.1lu 1·ln11;.:1· 11 \1·11 11p..·111 11;.:1·111·1 l.111 l1t1 ·11 l.n1·l-." 11 •1 h111 .- ,J ,., \\' 11111-.11 11111..J " Jij , Il •· • '11• ;\ l1•• l.t.11f 1111)!. 

\ '1111 11 11111111 ·111 1111d 1l.1111 i1 .(j, l >11 · 11 wl lll t-hu1t·-\\'milp.11 '-• im t\1111111 tin nut l h11nl1111 i: \ 1 d 1i111l1 1 j, 1, ·in 

,,· i d 1t i.~· · 1 s ,·fu·i11 i.;.-t .111 lli·· 11 . 11 11 ~ 11 ·11 •i11il " "' .\11 , d 1fu ...... " " ' t H1 -h1111·-l'.11I, ... i11 tl ·1 N1111f," . 

1 .... hl1 ·ih1 •111l11 111111od1 f! j,. &1t> l\1 1 • 11 1 li .~· · n ( :, 11d1m1.~1mi.:• 111J.·1 ll1•h111 d · n (;1•1,11 t. 1 1-1dl1 11 !'»!tl llt ' 1l "'1 un· I 

r\<'1 1,1.i.:"111111 1h-11 t.11 111i.-",, ,.ih'11l'\..r1. 11 ll\ i..J. l11 11.l!··1•l111 it . · 11 ~111 ru ll.1;.:.• · hn cl.- 11 .\ 11•1 •.•ll '"'"' 
l l1 11 ·h-.h(l.lllllllll;..: , 11..ir..· in •1" 11 h••n lln• •wl• 11 .l.1! 11 111 •.-În •etll. 1li,· l ;1111b11}!i11 •lll t!•'ll i11 ~1 11 11~.111 tuut l l11--• l< l111 l 

h,1lw11 1.d11m l 'nli-1 ~1111 11 mh n11~d.1m.t1p.l 1 >.i.. • l ' 111.11 11 r· !'><' Î ~l'Ïn 11h1·1•lll' \\ h'lit k •·1 ~du iU in l{id llnm:. 1h 1 

S1t 111ll\ 1·1 ~ •11 ;.:. 1111 11."i nh .c"ti nkl 111 1111•l 1l.1111i l . 1 tt• li rl1' I i111 ~1 ·l1 I ~ · 1.- i • h 11111 • 11i1 litl1 ,lh 'll hlll"\ .11ir•fl• Il . 

&·i · · ' . "":'i-.-' ; ; ~~~.;z:: -: -.; c· - :- ::1: 
A. ~ ; e- :• :o: \ . :.'! .! :! 

Oktober 2012 

0044



Achterhoek voor 380 kV Ondergronds 

Bijlage 3 : Siemens AG: References 2014, lnelfe France - Spain, Press release, 12-01-2011 

References 

~ 2015 Offshore HVDC PLUS link He1Win2, Gennany 

> 2014 Offshore HVDC PLUS link Sy1Win1, Gennany 

..,. 2014 INELFE, France-Spain 

Fra nce-

Spllm 
• 

~ 

The INELFE/Siemens transmisslon links 1 and 2 between 
Baixas, west of Perpignan in France, and Santa Llogaia, 
south-west of Flgueras In Spain, is an Important component 
of the trans-European electricity network. The 
lnstallation can transmlt rated power of 1,000 MW per 
link with minimal transmission losses. The converter stations 
use HVDC PLUS voltage-sourced converters In a modular 
multilevel converter arrangement (VSC-MMC) with a 
transmlsslon voltage of ±320 kV DC. The power will be 
transmltted over a distance of about 65 kilometers with 
underground cables in tranches and In a tunnel through 
the Pyrenees for about eight kilometers. The project illustrates 

• 32 - -, 

the unique capability ofVSC technology to meet special technica! demands. The independent exchange of reactive 
power for each network, as well as the black-start capablllty, which enables the HVDC system to restart a collapsed 
network, are particularly worth mentioning. 

Customer 

Project name 

Location 

Power rating 

Voltage levels 

Type of plant 

Type of semiconductor 

Commercial Operation 

INELFE (Rte and REE) 

INELFE 

Baixas, France 
Santa Uogaia, Spain 

2x 1000 MW 

±320 kVDC, 
400 kV, 50 Hz 

60 km HVDC PLUS 
underground cable 

IGBT 

Scheduled 2014 
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SIEMENS Press Presse Press Pres~ 

Energy Sector 
Power Transmission Division 

Erlangen, Germany, January 12, 2011 

Ready for the future: Siemens erects power converter stations for HVDC link between 

France and Spain as part of the Trans-European Network 

Siemens Energy is currently erecting the power converter stations fora high-voltage direct

current (HVDC) transmission link between Baixas, to the west of Perpignan in France, and 

Santa Llogaia, south-west of Figueras in Spain, as important components of the Trans

European Network for electrical power. The installation can transmit a rated power of 2000 

megawatts (MW) - enough to transport large arn ounts of electric power with a minimum of 

transmission losses. The stations use the new HVDC technology HVDC Plus with a 

transmission voltage of ±320 kilovolts (kV). The distance between the two converter 

stations is around 65 kilometers. The power will be transmitted through cables placed 

underground, in trenches and in a tunnel under the Pyrenees Mountains for some eight 

kilometers. The purchaser is lnelfe (lnterconnecteur Electrique France-Espagne), a project 

joint venture between the grid operators Réseau de Transport d'Electricité (RTE), Paris, and 

Red Eléctrica de Espafia (REE), Madrid. The order booked by Siemens accounts for just 

under half of the total project value of around EUR700 million. The project is partly funded 

by the EU and is scheduled for commissioning in late 2013. 

The new HVDC link between France and Spain will not only raise the hitherto low power 

transmission capacity between the two countries. At two times 1000 MW, it is also designed to 

handle, with low losses, the largest volumes of electrical power 1hat are expectecl for the future. 

This makes the HVDC project an important stage in the expansion of the Trans-European network. 

The HVDC Plus technology used here is a new generation of power converters based on self

commutated multilevel voltage-sourced-converier technology in modular multilevel-converter 

con~guration (VSC MMC). "We are clearly at the cutting edge of technology in this field. The lnelfe 

project marks the first time we are using our HVDC Plus technology at the 1000 MW level 

anywhere in the world," says Udo Niehage, CEO of the Power Transmission Division within 

Siemens' Energy Sector. 

SiemensAG 
Corporale Communlcallons and Government Affalrs 
Wittelsbacherplalz 2. 80333 Munlch 
Germany 

Reference number: EPT201101.032e 

Media Relations: Oietrich Biester 
Telephone: +49 913118-4974 
E-mail : dietrich.biester@siemens.com 
SiemensAG 
Energy Sector- Power Transmlssion Division 
Freyeslebenslr. 1. 91058 Erlangen, Germany 
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Tl1e centerpiece of the HVDC Plus power converter stations is a converter based on IGBT 

(insulatecl gate bipolar transistors) which transfonns the alternating current into direct-current and 

back again. By contrast with grid-commutated power converter tecl1nology, the HVDC Plus system 

workswith turn-off power semlconductors, so that the cornrnutation processes in the power 

converter are completely independent of the griel voltage. Very fast control and protective 

inteNention in the power converter makes fora highly dynamic system, which is essential 

especially for coping with grid faults and disturbance in the three-phase a.c. network. 

In taking on the France-to-Spain HVDC project, Siemens has accepted the chaflenge of boosting 

the capacity of this modern converter tecl1nology into a l1itherto not achieved order of magnitude -

to match the d.c. voltage of the underground cables used. At 320 kV, this is at the boundary of 

what is technically feasible for extruded cables today. lt also calls for incorporation of special 

technica! features that can be provided in the required fonn only by tl1is modern converter 

technology. This applies, for instance, to the exchange of reactive power, Independent of power 

transmission, between each converter and the three-phase a.c. network at the two converter 

stations. Last but not least, the black-start capability function enables the HVDC system to restart a 

collapsed network. 

The new HVDC technology has already proven its merit in practica: Just recently the world's first 

HVDC system in VSC-MMC technology cornmenced commercial operation: the HVDC Plus 

installation with its project name Transbay, likewise erected by Siemens Energy, transmits 400 MW 

of electrical output at a transmission voltage of ±200 kV with low losses and high energy efficiency 

via an 88 kilometer marine cable link from Pittsburg, California, to San Francisco. Here the HVDC 

Plus tecl1nology is helping to enhance the safety and reliability of San Francisco's power supply. 

Energy-efficient high-voltage direct-current transmission technology (HVDC) is part of Siemens' 

Environmental Portfolio. In fiscal 201 D, revenue from the Portfolio totaled about EUR28 billion, 

rnal<ing Siemens the world's largest supplier of ecofriendly technologies. In the same period, our 

products and solutions enabled custorners to reduce their carbon dioxide (C02 ) emissions by 270 

mi Il ion tons, an amount equal to the total annual C02 emissions of the rnegacities Hong Kong, 

London, New York, Tokyo, Delhi and Singapore. 

The Siemens Energy Sector is the world's leading supplier of a complete spectrum of products, services and solutions 

for the generation, transmfssion and distribulion of power and for the extraction, conversion and transport of all and gas. 

In fiscal 2010 (ended September 30), the Energy Sector had revenu es of approximately EUR25.5 blllion and received 

SiemensAG 
Corporale CommunlcaUons and Government Affalrs 
Wittelsbacherplatz 2. 80333 Munlch 
Germany 

Reference number: EPT201101 .032e 

Media Relalions: Dietrich Biesrer 
Telephone: +49 913118-4974 
E-mail : dielrich.blester@slemens.com 
SiemensAG 
Energy Sector - Power Transmisslon Oivision 
Freyeslebenslr. 1, 91058 Erlangen, Germany 
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new orders totaling morethan EUR30.1 billion and posted a profit of more than EUR3.6 billlon. On September 30, 2010, 

the Energy Sector had a work force of more than 88,000. Further information is available at: www.siemens.ççm/energy. 

France 
lan9uedoc-Roussillon 

Spain 
Cat.alonia 

"''"'\" ""''"' 
~:~Figueres 

Sta Lloga1a 

Siemens Press Photo 

Download ofthis and more press photos: www.siemens.com1Transmission/pictures/EPT201101032 

Caption: 

Siemens Energy is currently erecting the power converter stations fora high-voltage direct-current 

(HVDC) transmission link between Baixas, to the west of Perpignan in France, and Santa Llogaia, 

south-west of Figueras in Spain. The installation can transmit a rated power of 2000 megawatts (MW) 

- enough to transport large amounts of electric power with a minimum of transmission losses. The 

stations use the new HVOC technology HVDC Plus with a transmission voltage of ±320 kilovolts (kV) 

SiemensAG 
Corporale Communicalions and Government A!fairs 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munlch 
Germany 

Reference number: EPT201101 .032e 

Media Relations: Dietrich Biesler 
Telephone: +49 913118-49ï4 
E-mail : dielrich.blesler@siemens.com 
SiemensAG 
Energy Sector- Power Transmission Division 
Freyeslebenslt. 1. 91058 Erlangen, Germany 
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Bijlage 4 : Amprion GmbH, Alegro Leitungsverbindung Deutschland-Belgien, pag. 8 tm 10. 

ALEGrO: Europäische Kuppelleitung 
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Amprion und Elia entwickeln 
gemeinsam eine regelbare 
grenzüberschreitende 
Transportleitung zwischen 
der Region Aachen 
(Umspannwerk Oberzier) und 
der Region Lüttich 
(Umspannwerk Lixhe) . 

o Das Projekt basiert auf HGÜ 
(HöchstspannungsGleichstromÜbertragung}-Technologie, bei der die 
Leitung im Lastfluss steuerbar ist, die bestehenden lnfrastrukturen 
optima! genutzt und die besonderen Anforderungen der regionalen 
Landschaften berücksichtigt werden. Die Verbindung besteht in einem 
100 km langen Gleichstromkabel. 

o Die Kapazität der geplanten grenzüberschreitenden Transportleitung 
liegt bei ungefähr 1.000 MW in beide Richtungen. 

o Die lnbetriebnahme ist für 2017 geplant. 

o Da dieses Projekt die erstmalige lntegration eines HGÜ-Kabel in das 
stark vermaschte Drehstrom-Netz in Zentral-Westeuropa realisiert, 
kann dies als Grundlage für ein europäisches Overlav-Netz betrachtet 
werden. 
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Bijlage 5 : European lnvestment Bank: lnelfe lnterconnexion France - Espagne, Non Technica! 

Summary of the Environmental Impact Assessment - French part 

français et espagnolet par les deux gestionnaires de réseau de Transport, RTE et 
REE. 

<C - iLIES> .All.. il1ERli\!IA 1i'OVIES ECH lUJIES tEî llDDDlEES 

En dehors de la solution entièrement souterraine et en courant continu objet du présent 
pro jet, quatre families principales d'alternatives ont été étudiées au cours de la phase de 
discussions avec Ie coordonnateur européen; ces études ont été complétées par les 
éléments de !'expertise CESI (rapports n° 2, 4 et 6). 

C.'il - UNE LIGNE AERIENN E OU AEROSOUTERRAI NE 

La solution de ligne aérienne correspondait à celle présentée lors du débat public de 
2003. Cette solution est bien connue et maîtrisée techniquement (ligne 400 000 volts à 
deux circuits). Le dossier du maître d'ouvrage RTE pour Ie débat public proposait une 
aire d'étude au sein de laquelle un tracé envisagé consistait à créer un nouvel axe Nord
Sud en Plaine du Roussillon, en évitant les agglomérations situées Ie long de la Têt à 
l'Ouest de Perpignan, en cheminant Ie long de la LGV, et en traversant Ie Massif des 
Albères pour franchir la frontière au voisinage du Col du Perthus. 

La consistance technique cl'une telle solution permettait, par Ie choix judicieux de ses 
cables conducteurs, d'atteindre l'objectif recherché pour la capacité d'échanges 
électriques entre la France et l'Espagne. 

L'avantage majeur de cette solution, outre ses caractéristiques techniques intéressantes 
et la parfaite maîtrise de sa réalisation, était son coat: 90 M€ pour !'ensemble du projet, 
en France et en Espagne; on peut aussi observer qu'aucun agrandissement du poste de 
Baixas n'était nécessaire, la partie 400 000 volts de ce poste comportant un nombre 
suffisant de pas de cellules en réserve. 

Cette solution n'a toutefois pas été retenue en raison de son impact paysager, à 
!'origine de la forte opposition des acteurs locaux exprimée lors du débat public. 

Une solution aérosouterraine a été imaginée et étudiée: cette solution consistait à 
prévoir des tronçons souterrains aux endroits les pi us sensibles du point de vue 
environnemental. C'est cette solution de « mise en souterrain partielle » qui était 
envisagée dans Ie premier rapport d'étape du coordonnateur européen (en janvier 
2008). Les tronçons les plus sensibles ou la nécessité de mise en souterrain avait été 
considérée comme vraisemblable, correspondaient à la traversée de la Têt, ainsi qu'à la 
traversée de la partie montagneuse au niveau du Massif des Albères. 

Cette solution disposait des avantages similaires à la solution aérienne (bonne maîtrise 
technique sous réserve d'une faible longueur des tronçons souterrains, pas d'extension 
nécessaire du poste de Baixas). 

En revanche elle nécessitait, à chaque extrémité de chaque tronçon souterrain, 
l'installation de stations de passage aérien-souterrain, équivalant à un petit poste 
électrique. Le coût de cette solution se situait dans une fourchette de 180 à 250 M€ 
pour !'ensemble du projet en France et en Espagne, en fonction de la longueur cumulée 
des parties souterraines. des modalités techniques de traversée du Massif des Albères 
(pistes forestières ou tunnel), et en considérant que ces parties souterraines se 
trouvaient exclusivement en France. 
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C.2 - LE RENFORCEMEN11' DfE ILA LIGNE !flCISTANTE BAIXAS-VIC ET LA 
VARIANTE DE LA VIRGULE 

Cette solution, qui avait déjà été étudiée juste après Ie débat public, a fait l'objet de 
nouvelles études en raison de sa mise en avant par certains acteurs. Même si elle 
s'appuyait sur la réutilisation d'une ligne existante (à un circuit 400 000 volts) pour la 
reconstruire à deux circuits, et présentait des avantages identiques à la solution de ligne 
aérienne développée au § C.1, elle présentait toutefois l'inconvénient majeur de ne pas 
permettre d'atteindre l'objedif recherché de capacité d'échange de 2 800 MW. D'autre 
part, elle présentait également un impact paysager non négligeable dans des zones 
sensibles, impact aggravé par Ie fait que la construction de la ligne à deux circuits aurait 
dû se faire parallèlement à la ligne existante avant sa dépose, pour maintenir une 
capacité d'échange minimale pendant la phase de travaux. 

Le coût de cette solution s'élevait à 180 - 190 M€, pour !'ensemble du projet en France 
et en Espagne. 

La variante de « la virgu Ie » reprenait Ie concept de reconstruction à deux circuits de la 
ligne existante Baixas - Vic, sur la majeure partie de sa portion française. De plus, elle 
prévoyait la construction, à partir d'un poste électrique « étoile » à créer, d'une ligne 
aérienne à deux circuits se clirigeant vers Figueras via Ie Haut-Vallespir et passant la 
frontière au niveau du Mont Capell. Cette solution, dont Ie coût s'élevait à 165-175 M€, 
permettait d'atteindre l'objectif de capacité d'échange de 2 800 MW mais 
s'accompagnait d'un impact paysager jugé prohibitif dans Ie Haut-Vallespir. 

C.3 - UNE LIAISON ENTIEREMENT SOUTERRAINE EN COURANT ALTERNATBF 

La consistance technique d'une telle solution, pour une puissance de transit égale à celle 
de la solution de ligne aérienne à deux circuits 400 000 volts envisagée au § C.1, 
conduisait à prévoir deux circuits souterrains chacun formé de deux tricäbles (soit un 
total de 12 cäbles souterrains disposés en parallèle); c'est d'ailleurs cette même 
consistance qu'aurait eue la partie souterraine, dans Ie cas de la solution 
aérosouterraine décrite au § C.1 . 

Néanmoins, une telle solution aurait présenté une forte incertitude quant à sa fa isabilité 
technique, compte-tenu de la longueur totale de la liaison (de 65 km environ pour la 
totalité du projet): en effet, la liaison soutèrraine en courant alternatif la plus longue au 
monde est située à Tokyo ; sa longueur est de 40 km. D'autre part, la technologie 
actuelle conduit à prévoir des dispositifs de compensation de puissance réactive 
(installation de matériel éledrique de grandes dimensions) tous Jes 25 à 30 km, c'est-à
dire a minima à chacun des postes d'extrémité de la liaison souterraine envisagée de 
longueur 65 km environ). 

Enfin, l'encombrement au sol d'une telle liaison souterraine en courant alternatif est de 
l'ordre de 13 mètres au total : environ 9 mètres mobilisés par !'ensemble des cäbles (4 
groupes de trois cäbles réunis « en trèfle » - les tricables) et une bande de servitude de 2 
mètres de part et d'autre. 

Le coût d'une telle solution se situait dans une fourchette de 430 à 500 M€, pour 
!'ensemble du Massif des Albères : pistes forestières ou tunnel). 
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C.4 - UNE LIGNE IEN COURANT CONTINU REJOIGNANT LA COTIE Ei 
FRANCHISSANT LES PYRENEES PAR LA MER 

Cette dernière solution, par l'adoption de la technique du courant co nt inu, 
s'affranchissait des inconvénients d'une solution en courant alternatif, notamment en 
termes de garantie de faisabilité technique et d'encombrement au sol. 

Néanmoins, une telle solution conduisait à un cheminement mixte terrestre - sous
marin de longueur totale 105 à 135 km (suivant les variantes marines étudiées), soit une 
longueur supérieure de 50 à 100 % à celle d'un cheminement terrestre plus direct, et 
avec: 

- une longueur terrestre importante (une vingtaine de kilomètres en France, 
plus encore en Espagne, représentant au total environ les 2/3 de la longueur 
d'un cheminement terrestre direct), sans pouvoir s'appuyer sur une 
infrastructure existante. 

- des difficultés d'ordre technique et environnemental dans Ie milieu marin (sur 
une longueur de 50 à 100 km, suivant la variante choisie) : courants ma rins, 
fonds rocheux, activités maritimes de pêche et de loisir, projet de pare naturel 
marin 

- des difficultés d'ordre technique pour la partie terrestre française, avec un 
tracé sur des berges de fleuves dont la dynamique peut engager la pérennité 

des difficultés d'ordre environnemental à l'approche des cötes, 
particulièrement rédhibitoires sur la cête espagnole, mais aussi réelles à 
l'approche de la c6te française en raison des zones touristiques et de zones 
environnementales sensibles (Loi littoral, espaces naturels à !'embouchure du 
fleuve Agly). 

Le coût d'une telle solution, marqué par une incertitude importante liée aux conditions 
de pose en mer particulièrement délicates, a été estimé dans une fourchette de 750 M€ 
à 1 000 M€ pour !'ensemble du projet en France et en Espagne. 

Une expertise CESI a été réalisée exclusivement sur la comparaison entre un 
cheminement terrestre et un cheminement mixte terrestre-marin (rapport n° 6); cette 
expertise met en exergue des doutes importants sur la faisabilité de cette dernière 
solution en matière environnementale. Elle conclut enfin clairement sur les 
inconvénients majeurs d'une telle solution mixte terrestre - sous-marine par rapport à la 
solution de cheminement terrestre direct. 
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D.'U - lE IPROJET 8AD.KAS-SANTA ll.11.0GAIA 

Les éléments précédemment développés ont montré que : 

- pour augmenter la capacité d'échange au-delà des 1 400 MW actuels et pour 
atteindre la cible à court terme de 2 800 MW, il est nécessaire de construire un 
nouvel axe à très haute tension entre les deux pays ; 

- l'implantation la plus favorable d'une nouvelle liaison d'interconnexion se situe 
dans la partie orientale des Pyrénées. 

Les deux postes 400 000 volts les plus proches de la frontière sant les postes de Baixas 
en France (poste existant, près de Perpignan) et celui de Santa Llogaia en Espagne (poste 
dont la construction est en cours d'instruction administrative, dans Ie cadre de 
l'extension du réseau 400 000 volts en Catalogne espagnole). 
La recherche d'impacts environnementaux minimaux, notamment sur Ie paysage, 
a conduit à retenir un projet de ligne électrique: 

- entièrement souterraine ; 
- en courant continu; 
- qui emprunte un cheminement terrestre s'appuyant, dans toute la mesure 

du possible, sur les infrastructures existantes. 

0 .2- LA DECISION DE SARAGOSSE 

Le 27 juin 2008, lors du sommet franco-espagnol de Saragosse, les gouvernements 
de la République Française et du Royaume d'Espagne entérinent cette proposition 
et signent un «Accord de coopération sur l'interconnexion électrique» qui demande à 
leur GRT respectif de la mettre en ceuvre au travers d'une société commune. La société 
INELFE (lNterconnexion ELectrique france-~spagne) a aînsi été créée Ie 1 er octobre 
2008; c'est une Société par Actions Sîmplifiée (SAS), détenue à parts égales entre RTE et 
REE, qui a en charge !'ensemble des études et l'ingénierie de construction de la liaison 
électrique objet du présent projet. 

Le gouvernement français s'engage également à ce qu'aucune autre interconnexion 
électrique ne soit irnplantée, à l 'avenir, dans Ie département des Pyrénées-Orientales. 

[ll .3 - CONSBSTANCE DU PROJEll' EN !FRANCE 

La consistance du proj et est donc la su ivante: 

• Création d'une station de conversion contiguë au poste actuel de Baixas, qui 
permettra de transformer Ie courant alternatif en courant continu. La surface du 
terrain complémentaire nécessaire (destinée à accueillir la station de conversion et 
nécessaire à son raccordement aux installations existantes) est de 1 O hectares 
environ . 

• Création d'une liaison entièrement souterraine entre Ie poste de Baixas et 
un point de passage de la frontière dans Ie secteur du Perthus. 

• Création d'un tunnel pour Ie francnissement des Albères. 
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4.5 - LE COUT DU PROJET ET DES MESURES 
EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

LE cour TOTAL DU PROJET 

Le coût de la totalité de la liaison électrique souterraine, entre Baixas et Santa Llogaia 
est de 700 M€. 

Ce montant comprend : 

- 230 M€ pour les cäbles et les travaux de pose ; 

- 350 M€ pour les stations de conversion ; 

- 11 O M€ pour Ie tunnel ; 

- 1 O M€ de coûts généraux. 

Ces dépenses sant supportées à parts égales entre la partie espagnole et la partie 
française. 

A ce coût du projet Baixas - Santa Llogaia supporté à 50 % par la partie française (soit 

350 M€), il faut ajouter les coûts d'adaptation du poste électrique de Baixas supporté 
exclusivement par RTE. Ce coût, d'un montant de 20 M€, correspond au raccordement de 
la station de conversion aux installations du poste existant, et à son adaptation. 

Le coût total supporté par RTE est en définitive de 370 M€ (aux conditions 
économiques de Janvier 2010). 
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Bijlage 6 : Overleg hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel, 30-01-2012, provinciehuis 

Gelderland te Arnhem. 

Overleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel, d.d. 30 januari 2012 

Aanwezig: 
Gemeente Oude IJsselstreek: 

 
Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst: 

 
TenneT: 

 
Fedet: 

 
Provincie Gelderland: 

~~42 . - - ~ 

 

Aanleiding tot dit overleg 
De aanleiding voor het overleg is het verzoek van de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst aan ged. 
mw. Traag om een onderhoud over de nieuwe hoogspanningslijn Doetinchem-Wesel. 
De Belangenvereniging constateerde dat er in het voorbereidingsproces tot nu toe niet is gekeken naar een 
nieuwe, elders in Europa bewezen techniek van gelijkstroom- in plaats van vvisselstroomverbindingen, 
waarbij de hoogspanningslijnen onder de grond gelegd kunnen worden. De schade voor de omgeving en cle 
belasting voor mens en milieu wordt clan tot een minimum beperkt. 
De belangenvereniging en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de Vaste Kamercommissie van EL&I 
over deze innovatieve techniek geïnformeerd en verschillende partijen hebben aangegeven hierin 
geïnteresseerd te zijn . Tot nu toe is deze techniek echter niet in beeld geweest voor de aanleg van de 
hoogspanningsverbinding. 
Naar aanleiding van dit verzoek heeft mw. Traag een brief aan Tenneî laten sturen met de vraag hoe deze 
gelijkstroomtechniek met ondergrondse aanleg toegepast zou kunnen worden bij het traject Doetinchem
Wesel. 

Karakter van de bijeenkomst 
Het karakter van deze bijeenkomst is het bijeenbrengen en uitwisselen van informatie en het weergeven van 
de laatste stand van zaken; niet onderhandelen. 

Inleiding TenneT (  
(Zie bijlage) 
De verbinding Doetinchem-Wesel is een belangrijke schakel bij cle schaalvergroting van het transportnet 
naar een Europees net ten behoeve van één Europese elektriciteitsmarkt. Belangrijke uitgangspunten 
daarbij: leveringszekerheid, transport van dUL1rzame energie. 
TenneT heeft voor de uitbreiding van het net cfe opdracht zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaand e 
ver binding en . 
Het EU-net is een wisselstroom net; alleen bij grote afstanden (zee} en natuurlijke barrières (Pyreneeën) 
wordt tot nu toe gelijkstroom ondergronds toegepast. In een vvisselstroomnet is een verbinding met 
gelijkstroom aan te brengen, maar clan zijn er twee convertoren nodig. Volgens Tenneî zijn er bij de 
toepassing van gelijkstroom meer componenten(= onderdelen) nodig (zoals converterstations, 
kabelsluitingen, enzovoorts) waardoor op dit moment de betrouwbaarheid van gelijkstroom lager is clan die 
van wisselstroom; de ervaring met gelijkstroom is minder goed (meer storingen, lastiger in te regelen na een 
storing, hersteltijd veel langer) en de max. capaciteit is geringer. Tenneî baseert deze mening op de 
ervaringen met eigen gelijkstroomverbindingen. 

Inleiding Fedet ( ) 
(De presentatie was niet helemaal up-to-date. De revisie wordt 8 maart besproken met de Fedet-leclen m.i.v. 
het wel/niet toezenden aan de aanwezigen bij dit overleg.) 
Transport van elektriciteit kan met zowel vvisselstroom als gelijkstroom boven- of ondergronds. Gelijkstroom 
wordt al 50-60 jaar toegepast (met convertoren), vaak off-shore. 
De benodigde convertors zijn omvangrijk. Per convertor is met de nieuwste techniek ca. 1,5 ha (3 
voetbalvelden) nodig; bij oudere techniek was dat 3,5 ha. 
Fedet deelt cle mening van TenneT ten aanzien van de storingsgevoeligheid van gelijkstroom niet. 
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Stand van zaken MER e.d. 
In de richtlijnen voor het MER is de optie gelijkstroom ondergronds niet opgenomen, hoewel volgens de wet 
redelijke alternatieven meegenomen zouden moeten worden en daar in verschillende bezwaarschriften ook 
om gevraagd was. Tijdens de bijeenkomst heeft TenneT aangegeven dat het niet-uitvoerenvan de 
verbinding als gelijkstroomverbinding in het MER toegelicht wordt. 
Volgens de Nederlandse wetgeving is ondergrondse aanleg niet MER-plichtig. Ook volgens de Europese 
richtlijn geldt de MER-plicht alleen voor bovengrondse lijnen. 
Het voorkeurstracé is nu uitgekristalliseerd en wordt eind februari met minister Verhagen besproken. Bij het 
voorkeurstracé worden de huidige knelpunten bij Doetinchem opgelost. Eén 150 kV-lijn boven stedelijke 
bebouwing wordt onder de grond gebracht en een andere wordt gecombineerd op cle 380 kV-masten verder 
van de bebouwde kom af. De verbinding wordt uitgevoerd met lange rechtstanden en met Wintrackmasten. 
(Niet besproken, maar later door EL&I aangegeven: ten oosten van Ulft wordt cle 150 kV-lijn naar 
Winterswijk naar het transformatorstation met een kabel ondergronds aangesloten op respectievelijk de 
nieuwe verbinding en de bestaande verbinding naar Winterswijk). 
De huidige met de bestaande 150 kV samenhangende knelpunten bij Doetinchem worden zouden bij een 
ondergrondse gelijkstroomverbinding niet worden opgelost. 

Planning. 
De verbinding in het net tussen Doetinchem en Wesel is in een vorige knelpuntenrapport al opgenomen als 
knelpunt en zou in 2014 operationeel moeten zijn. Tot nu toe is er één jaar vertraging. De bouw start 
wanneer ook Duitsland de vergunningen rond heeft. 
Eind 2012, begin 2013 worden -wanneer alles is uitgezocht- de MER en het Rijksinpassingsplan naar buiten 
gebracht. 

Kosten 
De kosten van het bovengronds aanleggen van een wisselstroomverbinding met wintrackmasten (kosten ca. 
1,5 x hekwerkmasten), inclusief het onder de grond brengen van delen van het oude, bestaande 150 kV-net 
worden geschat op ca.€ 100 miljoen. Geschat wordt dat de aanleg van een ondergrondse 
gelijkstroomverbinding voor dit stuk ca.€ 500 miljoen bedraagt. 

Capaciteit 
De startnotitie voor de MER gaat uit van interconnectiecapaciteit van 1000 tot 2000 MW-lijn. De 
Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst heeft op basis van deze gegevens zich verdiept in ondergrondse 
alternatieven. Men was onaangenaam verrast dat er nu sprake is van een transportcapaciteit van 2 x 2650 
MW. 
De redenen voor deze ophoging zijn: 

Aanleg op het zogenaamde N-1 niveau (ook bij onderhoud moet cle lijn gewoon te gebruiken zijn, 
daarom wordt de capaciteit "dubbel" aangelegd) 
relatief minder netverliezen 
leveringszekerheid 
toekomst prognose en 
terugverdientijd. 

Beleid TenneT ta.v. gelijkstroom 
TenneT heeft zelf gelijkstroomverbindingen aangelegd, volgt de innovatie en is voorstander van beheerscle 
toepassing van pilots. 

Vervolg acties 
Samenvatting 
Ten.1gkoppeling overleg aan  
Ten.1gkoppeling overleg aan  
De provincie zal bij EL&I aandringen om in MER in te gaan op gelijkstroomvariant. 

AB/ 08-03-2012 
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Bijlage 7 : ABB Benelux: HVDC Light, trendsetter in onzichtbare transmissie. 

Power r ' -- - -------- -----· ® 
HVDC Light : trendsetter in onzichtbare transmissie 
Tot op heden worden hoogspanningsverbindingen bij voorkeur bovengronds aangelegd met hoogspanningslijnen. 

Ondergrondse aanleg vormt meestal geen optie door de hoge kosten en de ongunstige elektrische eigenschappen van 

hoogspanningskabel. De eigenschappen van HVDC Light® zorgen op dit terrein voor een revolutionaire omslag. 

In tegenstelling tot wisselspanning ver
toont gelijkspanning een geheel ander 

gedrag wat HVDC Llght
111 

bij uitstek 

geschikt maakt voor een ondergrondse 
hoogspanningsverbinding Bovendien 
zijn de kosten In veel gevallen lager dan 
conventionele hoogspanningskabel. De 
grotere zorg voor onze leefomgeving en 
de positieve invloed van het onzichtbaar 
maken van hoogspanningsverbindingen 
kunnen voor een nog snellere omslag In 
de waardering zorgen Ondergrondse 
hoogspanningsverbind ngen zijn nu aan
trekkelijker dan ooit tevoren! 

Mllleu-aspecten 
Er zijn verschillende redenen waarom 

ondergrondse HVDC Llght
111 

verbindingen beter aan hedendaagse 
milieu-eisen kun-nen voldoen dan 
bovengrondse verbir>-dingen. 

EMV 
In diverse landen voert men een wor· 

richtig en terughoudend beleid len aanzien 

van magneUsche velden. Zowel hel 
Nederlandse Ministerie vin 
Volkshuisvesting, Rulmte&jke Ordening en 

Milieubeheer als het Swedish Natlonal 

Electrical Safety bevelen een ve li gheld•· 
niveau van 0,4uT aan voor 50 Hz magntli· 
si:he velden van hoogspannlngs eldingen. 

Dd ve igheidsnlveau komt overeen mei de 

veldsterkte die vandaag de dag In een 

stedelijke omgeving gebruikelijk Is. In 
tegenstelling tol een wisselspanningsver· 

binding Is een gelijkspannlngsverblndlng 

statisch (geen slraHng) Voor " n g1li)k· 
spanningsverbinding hoeft geen •EMV

conido~ vrijgehouden te worden. Hel veld 

boven de Ingegraven ondergrondse kabel 

Is beduidend kleiner dan het natuur-ll)ke 
magnetische veld van de aarde. 

Ruimtebeslag 
Voor een HVDC Llght®-verblnding Is veel 

minder ruimte nodig Bij een convenlione~e 

380 kV hoogspanningslijn Is een strook mei 

een breedte van minimaal 60 meter 

nodig, Binnen deze strook mogen zich 
geen hoge bomen of bouwwerken bevin-

den Voor een HVDC Llght®-verblnding 

Is slechts een 4 meter breed aanleg-pad 
noodzakehjk Ter vergehjk voor een 
bovengrondse verbinding met een leng· 
te van 100 km Is een grondoppervlakte 
van 600 hectare (1 hectare= 10.000 m') 
nodig. Voor een HVDC-verlllnding Is 
slechts 40 hectare nodig. Dal Is minder 
dan 6% dan het ruimtebeslag van een 
vergelijkbare hoogspanningsverbinding! 

MagneUsche en elektrische velden 
MagneUsche en elektrische velden kun-nen 

aanvullende beperkingen voor het 

ru'mtegebrulk nabij een hoogspannings
leiding lot gevolg hebben. Ter plekke van 

woningen Is voor een 380 kV boven

grondse hoogspanningsverbinding een 

brede~ strook noodzakelijk om te kunnen 

voldoen 1an hel vellighektsniveau van 

D,4uT voor 50 Hz magnetische velden 
van hoogspanningsleidingen. De 

breedte van deze corridor bedraagt clnca 
300 meter bij de huidige toegepaste 

conventionele hoogspannlngslijnen. 

De HVDC Llght
11

-converters kunnen 

bijna geheel Inpandig worden 
ondergebracht en zijn kleiner dan de 
klassieke HVDC-converters Zij zijn 
daarmee relatief mak-kelijker Inpasbaar. 

Waarneembaar geluld 
De gelufdsproduclie van een bovengrond

se hoogspanningsverbinding - die het 
grvol51 ls bij vochtige weersomstandig

heden - bepertll ooi< de mogelijkheid om 
dichl bij een hoogspaoolngsverblncing te 
bouwen Oe breedte van deze geluldscar

ridor hangt ar Yiln plaatselijke VetOrde

nlngen en van hel onlwerp van de hoog· 

spanningsverbinding 

Bezwaarschriften kunnen de aanleg van 

een bovengrondse verbinding soms 
knap lastig maken Bij een ondergrondse 

ver-binding Is er van een 
geluidsprobleem absoluut geen sprake. 

Onzithlbare energielransmissle met HVDC Ughlil> spurt landschap en milieu en geelt geen 
waardeverHes Bovenstaande Jhlstratle loonl Hn verbinding In redundant• uitvoering 

fW1 a·-.· 
Wissel
s troom 

-

(btstiland landelijk 
hoogspanningsnet) 

Gelijkstroam 

(n ieuwe verbinding) 

stroom 

(bestaand landelijk 
hoogspanningsnet) 

Htt prildpt van HVOC Ught
9 

l/olisselstroom wordt geconverteerd naar gelijk1ltoorn, a•transp;H"tterd cbor d• kabel en aan de andere 
zfd• WHr geconwrtHrd naar wisselstroom AftakJWlgen hiHtndOOf' nHr hel net ztn ook mogelijk. HVDC 
Ughl Is zeer geschikt voor loepassitg In Hn besta1nd hoog1p1nnr.,1net ma1r ook voor toepassingen off
shore voor het vtfbklden van windparken or olllplalfonns. 

Vogelaanvaringen 
Diverse onderzoeken tontn 1an dat er Jn 

Nederland ongeveer één mlijoen draad· 

slachtoffers vallen per jaar. dal komt 

overeen met circa 300 dr.iadslachloff'ers 

per kilometer per jaar. Hel ondergronds 

brengen lost dit probleem volledig op. 

Esthetische en 
maatschappelijke aspecten 
Diverse studies hebben aangetoond dat de 

aanleg van een bovengrondse 

hoogspannlngsverbind ng een negatieve 

Invloed heeft op de onliMkkeling van de 

grondprijs Als voorbeeld noemen we een 

onderzoek uilgevoerd In hel Verenigd 

Koninklijk waar de onderzoekers vaststel
den dat de grondprijs van stukken land op 

een arstand van 100 meier van een 
hoogspanningsverbinding 38% lager was 

dan voor vergelijkbare stukken land_ Uil 

onderzoek In Finland bleek dat de waar· 
devermJndering rechtevenredig Is met de 

afstand tot de hoogspanningsverbinding 

(zie tabel 2). 

Een ander voorbeeld Is een recente uil· 

spraak van de rechtbank In Utrecht die 
bevestigt dat het plaatsen van boven
grondse hoogspannlnglijnen afbreuk 
doet aan de waarde van een huis De 
gemeen-te heen de ht>seigenaar een 
schade-vergoed ng moeten betalen. 

Veel regio's in de Benelux kennen een 

hoge bebolJINingscfichthe\d Het Is daar
mee waarschijnlijk dat een bovengrondse 

hoogspanningslijn veel kavels zal bei'l 

vloeden. Als we aannemen dat er zich 

gemiddeld over iedere 500 meter lengte 

van de hoogspanningsverbinding de vol

gende kavels bevinden. 

Vier kavels op 0-500 meter afstand 

(10% waardevermindering) 

• Acht kavels op 500.1 .000 meter 
afstand (5% waardevermindering) 

• ZesUon kavels op Ul00.1 500 meter 
1fstand (3% waardevermindering) 

• Twintig kave ls op 1.500-2 .000 meter 

afstand (2% waardevermindering) 

Als we als gemiddelde waarde voor een 

kavel € 300.000,· aannemen (incl de 

bebouwing) dan Is er bij een 100 km lange 
bovengrondse hoogspanningsverbinding 

sprake van een waardevermindering van € 

100 eoo.ooo .•. 

Daarbij komt ook nog het maatschap· 

pelijk verli es aan landschap, cuRuur 
tlsto.<isch erfgoed en natuur. 

Velllgheld 

Doordat HVDC Ught
11 

volledg gebruik 

maakt van ondergrondse kabel is de 
velllgheld optimaal. Dit In tegenstelling 
tot hoogspanningslijnen waar er een 
gevaar Is voor elektrocutie door 
aanraking door bijvoorbeeld 
hoogwerkers, bootrnasten, vishengels, 
vSegers of brandblusactivitei-ten , 

Bij het MurraylJnk project In Australe k eeR zeer 

auccesvotle en eenvoudige melhocle 
toegepast waatb' gebruik Rlll'allkt wordt van 
111ngepnt materlftl ui de glasvezelindustrie 
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Het canvertor1tation ·smrehlm· van de HVOC L;hl-wrblndlt11 lussen Long !stand en Conntdic~ In de Vffenlgde Staeen b vrijwel voledg Inpandig uitgevoerd 

Ook Is er bij HVDC Llghlc geen risico 

voor valschade of elektroculle van 
neerval-lende lijnen bijvoorbeeld als 
gevolg van JjsafzetUng of slonn. 

Stabllltelt en betrouwbaarheid 
van het netwerk 

HVDC Llghl4D verhoog! do slabllilell en 
betrouwbaarheid van het netwerk doordat 
· de vermogensstromen en hel span

ningsniveau volledig regelbaar zl]n, 

• de kabels en conver!DfS nooit 
overbe-Jasl kunnen raken, 
cascade verstoringen gedempl or voor· 
komen worden, funct.ioneert als •fire-watr 
voor verstoringen In hel netwerk 

• reactief vermogen gedlsslpeerd of 
gegenereerd kan worden (vier 

kwadrant bedrijf), 
de ondergrondse ligging van de ver· 

binding en de Inpandige plaatsing van 

de convertor1 hel systeem ongevoelig 

Kostenrallo AC/HVDC Light 

u n w b 12 '' h u n tn 
Percentage ondergrond 

Diagram 1 Voorbeeld wn een kostenratio 
wissel·stroom/HVDC Light versus percentage 
onder~ronds voor Randstad380 

PDF to Word 

maken voor slechle weeBomslancfig. 

hedan als storm en Ijsafzetting. 

Elektrische verliezen 

Bij toepassing van HVDC Llghlc In een 

bestaand nel worden de totale verliezen 
niet noemenswaardig negatief of positief 
belnvloed. 

De verliezen In de HVDC Llght
0

-verbin
ding worden gecompenseerd door 
lagere verliezen In het bestaande nel 

Technische ontwikkeling 

van HVDC Llght4D systemen 

HVDC Llghtc technologie Is gelnlrodu
ceer~ In 1997. Inmiddels zijn HVDC 

Light systemen leverbaar met een 
vermogen tol 1100 MW per systeem bij 
een bedrijfs-spanning van 300 kV. 

Technieken bij de aanleg 
Eon belangrijk aspect bij do aanleg vorm! 

Waardedaling eigendom(%) . 
1.-

~ 

,,.......... 

t' i'-. / 
1 -_, 
1 

1 
•1: ' / 

_" 
J "" "" ..... ""' ~JD 

Afstand van lijn (m) 

Diagram 2: Waardeverm ndering van grond Is 
prak·tisch rechtevenredig met de afstand tot de 
hoog-spannlngslijn 

de manier waarop de kabel gelegd wordt. 
Deze geextrudeerde kabels hebben een 

aanlal spedfieke voordelen tegenover lra· 

dlllonela geTmpregneerde kabels. 

• Laag gewicht(< 10 kglm). zeer 

flexibel , goede hanteerbaarheid 
tijdens aanleg van de kabel 

• Eenvoudige voorgefabrice.erde 

koppelingen 

• Volledig olievrlj. 

Bij de aanleg wordt gebruik gemaakt 
van aangepast materieel uil de 
glasvezel Industrie. De aanlegkosten 

zijn dan ook duidelijk lager dan bij 

convenllonele hoog-spanningskabel. 
Een mooi voorbeeld hiervan Is de 

aanleg van hel Murraylink project In 
Australiê, waar meer dan 3 kilometer 

kabel per dag Is aangelegd. De 
aantegsom voor de 170 km lange kebel 

bedroeg hel - voor zo'n project - zeer 

redelijke bedrag van $ 7 ,6 miljoen 

Kostenvergelljk bovengrondse 

hoog-spanningsleiding -
ondergrondse transmissie 

De nieuwe HVOC technologie beschikt 
over een aantal unieke en waardevolle 

eigenschappen. Voordat een strikte kos
tenvergelijking uitgevoerd wordt, Is hel 

zinvol om een evaluatJe en waardering 

van a Ie aspecten en omstandigheden Ie 

maken 
Elk project Is wal dal betreft uniek en 
maakt een aparte evaluatie per geval 

noodzakelijk. Pas dan kan er op gegron

de redenen een keuze gemaakt worden. 

Indien er moeilijkheden zijn om toestem-

ming voor aanleg van een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding te verl<rijgen dan 

Is dit punl alleen al reden genoeg om 

HVOC Ughll> serieus le ov•rwegen. 

Concrete case: Randstad380 
De Kalllolleke Unlversllell Leuven heeft 
voor hel Randslad 380 project een studie 
uitgevoerd waarin een vergelijk Is gemaakt 
tussen hoogspanningslijnen, conventie· 

nele kabel en HVOC Ughle voor het circa 

60km lango lrac6 Beverwijk-Bleiswijk. 

Één van condusles Is dal bij een realis

llsch scenario HVDC Light® voordeliger 

Is Indien meer dan 50-65% van hel tracé 
ondergronds dient te zijn De studie Is Ie 
downloaden op www.esal kuleuven bel 
elecla/vsc-hvdc/reports 

Conclusie 
Stringente mil1eueisen alsmtde e~theti

sche en maatschappelijke aspecten lei-den 
tot hogere kosten en verhogen het risico 
van aanzienlijke vertraging bij toe·passing 
van hoogspanningsverbindingen. Nieuwe 
HVDC lechnologle in de vorm van HVDC 

Lighte heeft er toe geleid dat er een 

economisch aanvaardbare en tech·nisch 
zeer goed toepasbaar alternatief bestaat 
Dit geldt in het bijzonder Indien een 
substantieel deel ondergronds dient te 
V'IOrd en uitgevoerd 

Stuur voor meer informatie een e.-mal 
aan; wessel.bakker@nlabb.com 
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'lndustrf e, Mittelsta11d und Handwerk ~ 
Mlnlsterluni fOr Wirtsoh~ft, Energie, • 

des Landes Nordrhein-W~stfalen t{. 
Der Minister 

Mlnlsterlum fürWirtsctiaft, Energie, Industrie, Mittelsland uhd 
Handwerk des Laildes Nordrhein-Westfalen, 40190 Dü~seldorf 

Stadt Jsselburg 
Herrn 
BQrgermelsfer Geukes 
Minervastrar!e 12 
46419 ls.selburg 

s 

Hochspannungsleitung Wesel • boetinchem/NL 

1 hr Schrei ben vom 09.11 .2012 

Sehr geehrter Herr Ge1,1kes, 

haben Sie Dank für lhr o.g. S~hreiben, atlf das ich lhnen in Abstimm1,111g 
. . 

mit meinem von lhnen gleichfalls an.aeschriepenen Kolle~en, Herrn 

Umweltminister Remmel; gern~ äntwort~n möchte. 

Die im verganQenen Jahr bèsçhlos.sene E·nergiewende stellt unser Land 

vor besondere Hetausfordèn.lngen. Der Strom Wird zukünftig viel weiter· 

entfernt von dén Vetbrauchsschwerpunkten erzeµgt wèrd~n. z.B. mit 

Hilfe van Offshore-Windanlagen jn der Norösee. Deshalb mljssen un.~e

re Übertrag~ngs- ~t~d Verteilnetze au~gebaut 1.,mçl ~rtüchflgt werden; 

was in den o~chsten Jqhr~n hwestitionem in Milliarçlenhöhe erfo.rdem 

wlrd. H(erbei gilt es, .Umwelt- und Anwoh'nerschutz tnit ebenfàlls zu be

rücksichtigénden wirtschaftiicheti Aspekten in 'Elr1klang zu bringen. 

Öie Leitung von Wesel nach Doetinchètn in dèn Niedèrlahden ist jedöçh 

niçht.durch die b~sch!eunigte grwrgi.ewe.ndt;i .2011 yer"'nl~sst. Si~. ist als --- .. . .-·-- - -------·-- - . .. --
Projekt Nr. 13 b.~reits lll_:!É.MJ9lfJ.leitl!D9~.Ç\LJ~Pf.tJ!Gesetz _(_~~!:A.G.Lenthal~ -- - ----- . -

ten, da$ lm Jahre 2009 In Krc;i.ft ,getrèten ist S_ie oieht vor aUem l';fër ·- .--- · ·- ·- · ···· - -
grentübersêhrei"tenden Verkr:iüpf1,mg des dé.utschën Stromnetzès init 

./(1. Dezember .2012 

Aktém:éle~en 

(bei Antwort bltte angebèn) 

·v é ~ -38-30/43 

 

Dienstsftz: 
Hàri9nplëllz 1 
40213 Dpssf:lldorf 

Piefis~~e: 
HQl"IPnplatz ~ 
4Ö213 DUsseldorf 
Telefon 0211 837-02 
Telefax 0211 637-2200 
f>6~fätelle@mwelmh.nrw.de 
~wiw.m~lmti.nrw.de 

Ortèntli~ V~rk~~mlttel: 
strar..enbàhhhnlèn 704, 709, 
719 J>Js f•~lie_stehe · 
Postslra~ 
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dem nii:ldë'rlahdischeri, urn den e~rop;;r,vvelten Stromh~nd~I u_r;ter Wetl- .? s~i.ie2 voii .3 

.bewerbsbediligungèn zu förçfern. Zufil_~lch dient ·sle a.ber auch .dér Ver• 

bessèru'ng d~f System$ta:bllität .• der:in in elnem gröf.Sêten, ë.Uropäische11 

.ME!(l\t :_lá$..st ·sic.h elne schwankèridê Erzëügurîg, ·z..~. au& Wind~frorn irn 

Münsferlano, besser ~us_g·ia1èheh. 

' 
Dàt EnLAG ~fnögliÇJ1!._ Erdverkabelunge.n .Zt,J .Testzweëk'en ·auf tech-

hjsch--ünd-wîth!chaftlioh Çlffizfenlen lei.iabschhfften "\/on· vier sqg" Pilot-
. . . --

.str?o~eri. Die .L.eit~m~ Wesel - Doétinéhëm gèÎiöft ·n~cht Q.~u .. P'il~. :b.çi

de~te(.jedotih keih Verbot Vóh Etdverkabélungem aJ.if qie~_er 'Stracke. bie 

Planfäets.tellongsbéhörde kan·n alierdlngs niclit dfo Vwla_ge etner ;Erd
v13rkabelu~sa'lternative vom :Öl;>er1rç.im,mgsn.etzbe~réiber ao~ëthaib <lér 

Pilottrássèn Veriaiigeti . . Z.t,1dem mQ~te- ~~l~t bel eJnt:it Beféitsöhàft des 
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der Bundesebene die notwèndlgèh politischen Mehrheiten finden muss. 

Dafür setit sich di.e Landesregierun9 beim EnLAG genauso wie bei der 

derzeit diskutierten 2. Tranche des Netzausbaus eln. 

Die von lhnen gleichfalls angeschriebene Bezlrksregierung Münster er

halt eine Durchschrift dieses Schreibens. 

Mit freundlichen Grüf!en 
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Selte2von 2 

Des Weiteren fragen Sie nach der geplanten Kapazität der Le!tung. In 
Deutschland haben die vier Übertragungsnetzbetreiber für 380-kV
Leitungen aus Gründen der Systemsicherheit eine maximale Kapazität 
van 2.400 MVA für den N-1 Fall vereinbart. Amprion plant deshalb für 
die 380-kV-Leitung Wesel-Doetinchem mit 2.400 MVA für den N-1 Zu
stand. Der Unterschied zum niederländischen Ansatz hat keine Auswir
kungen auf die technische Auslegung der Leitung. 

Wir hoffen, lhnen mit unseren Antworten weitergeholfen zu haben und 
stehen für weitere Diskussionen gerne zur Verfügung. 

Fr~ 
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1 Executive summary 

The Randstad 380 project is an ambitious plan of the Dutch transmission system operator 
to upgrade the transmission griel in the clensely populatecl provinces Noord-Holland and 
Zuid-Holland. This project, clescribecl in chapter 3, is cleemed necessary by TenneT to 
prepare the grid for the future. Part of the Randstad 3 80 project, the connection 
Beverwijk-Bleiswijk, calls for special attention because of two specific issues. The 
trajectory crosses the so-called "Groene Hart", a protected natura! landscape, and lies in 
the proximity of the of Schiphol airport. Both reasons hamper applying the stanclard 
solution, the construction of overhead lines (OHL). 

This stucly investigates the use of a new underground transmission technology, Voltage 
Source Converter High Voltage Direct Current (VSC HVDC), for the Beverwijk
Bleiswijk connection. The technology is explainecl in chapter 4. A technica! analysis of 
the situation bas been perfonned (chapter 7). Three cases have been investigated, based 
on different assumptions for future developments, mainly in off-share wind energy 
integration at Beverwijk. It has been shown that VSC HVDC can provide the same 
functionality as OHL without sacrificing stability of the grid or reliability. In chapter 8 
the VSC HVDC solution has been economically assessed and comparecl to a stanclard 
overhead line and an underground ac solntion. 

Lo ad flow calculations show that it is snfficient to insta Il one 1100 MW VSC HVDC 
connection by 2012. It is verified that this solution is N-1 contingent. The installation of 
this single HVDC line also supports the region Beverwijk when both connections \ 
between Beverwijk and Oostzaan (or Diemen) are out. When this would occur, the de 
link maximally has to transport about 900 MW. The overall system Jasses are neither 
positively, nor negatively affected in a major way by the choice for VSC HVDC 
compared to the conventional ac solution. This solution would also accommodate the 
installation of the planned 750 MW wind power park, connected to Beverwijk. 

For the periocl 2012-2020, a rising load in the Beverwijk region is projected. A further 
increase of offshore wind power is plannecl. The maximum installed wind power 
connectecl to Beverwijk in 2020 is assumed no to be above 3 GW. By then, one adclitional 
VSC HVDC circuit of 1100 MW would be needecl. 

The comparison of different investment strategies for a 2 x 1100 MW VSC HVDC link 
by 2020 resulted in a net present value of the investment between 239 and 297 M€. This 
would make the de connection 4 to 5 times more expensive than an overhead line, and 
1.45 to 1.75 times cheaper than the ac cable connectron. '!he de connection is the most 
economical solution when more than 30 km neecls to be under round (or more than 
40 krn in the 297 M€ case). ese igures are ase on cos estimates for ac overhead 
lines of 1 M€/km and for ac underground cables of 7 M€/km without taking into account 
staged development. 
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Te1meT additionally demanded that by 2020, it should be possible to transport 2 GW of 
power towards Beverwijk and 4 GW of power away from Beverwijk when both 
connections between Beverwijk and Oostzaan are out of service. Although this scenario 
is not very realistic, in order to accommodate these power flows, 4 GW of de power 
connections have to be studied. This would result in the installation of 3 HVDC 
1100 MW and one 700 MW line. However, uncertainty is high and al sa in the aç 

_ approach oth.er._grid reinforcements are needed when pondering this possibility~ When the 
4000 MW option is considered, the investment cost for the VSC HVDC sal11tiao hecomes 
cotnparable to that of the ac cable solution. 

The cost depends on many factors but VSC HVDC is competitive with an ac solution 
when part of the trajectory is desired to be underground. 
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3 lntroduction 

3. 1 Background 
Currently, the Dutch electricity griel is well functioning, reliable and secure. In the coming years, clue to 
economical growth, a growing demand for electricity is to be expectecl. Together with new 
clevelopments such as international trade, change in generation pattern and an increasing penetration of 
wind energy, energy flows will increase. To ensure reliability of electrical energy supply in fuhire, it is 
necessary to upgrade the existing high-voltage griel. The Randstad 380 project [1], proposed by the 
Dutch transmission system operator, TenneT, is a key step in this process (fig. 1). The project inclucles 
the construction of new 380 kV and 150 kV lines, and both the construction of new, as well as 
upgrading of existing substations. The trajectory comprises of the following six places: Maasvlakte, 
Westerlee, Wateringen, Bleiswijk, Beverwijk and Diemen. Upon completion of the Randstad 380 
project; the structure of the 380 kV grid in the provinces Noord-Holland and Zuid-Holland will 
resemble two rings: a southern, Maasvlakte-Westerlee-Wateringen-Bleiswijk-Krimpen, and a northern, 
Beverwijk-Eleiswij k-Krimpen-Diemen. 

This study concentrates on a possible alternative for the construction of a particular pait of the northern 
ring, the 380 kV Bleiswijk-Beverwijk connection, a trajectory with a length of approximately 60 km. 
Specific issues related to this coooection, justify investigating altematives. One issue is the trajectory 
crossing the so-called "Groene Hart", a protected natura! landscape. Another is part of the connection 
being in the vicinity of Schiphol international airport. 

The classic approach to connect two points in the high voltage grid is an overhead ac transmission line. 
A double circuit (2 x 1650 MVA or 2 x 1900 MVA) is used as current standarcl practice for 
investments in the Dutch transmission system. This study considers a de connection with underground 
cable as an alternative. 

3.2 Goal of the study 
This document is a result of an independent study performed by the electrical engineering department 
of Katholieke Universiteit Leuven as demandecl by ABB. It looks at an alternative, so-callecl VSC 
(Voltage Source Controllecl) HVDC (High Voltage Direct Current), an underground solution using de 
power transfer instead of ac. It is investigated whether this technology can be applied in this case, 
without compromising the grid stability, safety and flexibility towarcls the future. Some aspects of the 
environmental impact are also addressed. Afterwards the VSC HVDC application is economically 
evaluated a11d compared to more conventional ac solutions. 

The result. of the study is not a detailed solution, ready for implementation, hut a first estimate that 
allows to see whether VSC HVDC might be considerecl for part of the northern ring of the 
Randstad 3 80 project and provides an order of magnitude for the costs. 
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4 HVDC 

4.1 lntroduction 
Traditionally, the high-voltage grid in Europe uses alternating current at 50 Hz. This is mainly due to 
the fact that transformers operate only with altemating current. However, high voltage ac lines have 
some disaclvantages, such as: 

o Inductive and capacitive elements put a limit on the distance of ac transmission lines 
o Incluctive voltage drops cause the need for compensation, requiring the so-called balance of 

reactive power 
o Long ac lines can cause stability problems (not really an issue in The Netherlands) 
o The power through ac power lines is not controllable, except if phase shifting transformers are 

used 
o High land use, certainly in case of overhead lines (OHL) 
o OHL are affected by weather influences 

These problems do not, or to a far lesser extend, occur when using de current, except for the limited 
local impact by the converter unit. However, other problems arise such as difficult meshing. With the 
development of power electronic converters, which make a conversion between ac and de possible, de 
transmission prompted renewed attention. HVDC (High Voltage Direct Current) is a technology that 
allows transporting electric power over long distances using direct cmrent instead of alternating 
current. The first application of HVDC was the installation between Sweden and the island of Gotland 
in 1954. Many projects have been completed ever since. Due to the higher investment cost of the 
teclmology, the application of HVDC is limited to those cases where the benefits from the specific 
technological advantages outweigh the extra casts. Generally, it is only considered economically viable 
for the transport of large amounts of power over large distances, or for connections using cab les instead 
of OHL, as for instance with lindersea connections. 

4.2 Line-commutated HVDC 
Conventional HVDC is called LCC HVDC as the converters used are line commutating conveiters 
(LCC): commutation depends on the line voltage. A distortion of the ac voltage can lead to 
commutation failures, with an interruption of the power flow as a result. An advantage of LCC HVDC 
over ac connections is the controllability of the power flow although phase shifting transformers also 
may be used for this purpose. By controlling the voltage angle, the power flow can be controlled in 
both directions. Drawbacks of LCC HVDC include the need for large harmonie filters, and hence large 
conve1ter stations, and the requirement of reactive power at the terminals. Also, bath terminals have to 
be supplied by a relatively strong ac grid, enabling commutation. 

4.3 Voltage-source converter HVDC 
HVDC light, uses VSC HVDC technology and developed and commercialized by ABB. Siemens also 
offers a VSC HVDC variant, commercialized as HVDC plus . 

The technology is fairly young. However, several schemes have been implemented already in Sweden, 
Denmark, Norway, Australia and the USA [16]. For bulk transmission of power, there is limited 
practical experience. The last development in VSC HVDC bas a power rating of 1100 MW with a 
voltage of 300 kV. Even though, form the commercial data available, up till now it is only the VSC 
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HVDC technology of ABB, i.e. HVDC Light, that is able to provide such ratings, in the rest of the 
document we will refrain from using the product name and use name of the technology, i.e. VSC 
HVDC, instead. 

VSC HVDC uses voltage source converters instead of line-commutated to convert ac to de and vice 
versa. The technology used significantly differs from conventional HVDC. As such it increases the 
number of applications that can benefit of de transmission. Voltage source converters do not depend on 
the ac system voltage for commutation. They are self-commutating, and hence do not suffer from 
commutation failures and associated power interruptions. Voltage source converters are extremely 
flexible as they are not only able to control active, but also reactive power. VSC HVDC can be 
operated in capacitive or inductive mode, with positive or negative active power. It can operate in all 
four quadrants of the PQ diagram. Converter stations of VSC HVDC are much smaller compared to 
these of LCC HVDC as large harmonie filters are not necessary. There are many technica! advantages 
due to its superior controllability compared to conventional ac or HVDC techniques. These advantages 
come at a cost: VSC HVDC is more expensive than line-commutated HVDC. Furthermore, the losses 
in the VSC substations are higher. 
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5 Specific problems 

The Beverwijk-Bleiswijk connection has to pass two special areas. The first one, close to Bleiswijk, is 
the so-called "Groene Hart", a protected natural landscape. The second one is Haarlemmermeer, in the 
vicinity of Schiphol airpo1t. This section focuses on the last one as the next chapter is dedicated to 
environmental aspects. 

The line has to pass the area around Schiphol airport. There are two possible trajectories: east and west 
side. Routing via the east side means the line has to be undergrounded, as the line passes too close to 
the airport. The route via the west side is already occupied by a 150 kV line of Continuon: the 150 kV 
trajectories Velsen-Vijlmizen (2 x 14 km), Vijlmizen-Haarlemmermeer (2 x 8,2 lan) and 
Haarlemmermeer-Sassenheim (1 x 9,9 km). If the Beverwijk-Bleiswijk would go via this trajectory, 
there are four possibilities to deal with this: 

o Placing the 380 kV line next to the 150 kV line. 
o Combining the 380 kV and the 150 kV line. 
o Undergrounding the 150 kV lines and constructing the 380 kV line. 
o Undergrounding the 380 kV line 

At this moment the 150 kV lines are owned by Continuon. However, this situation may be changed by 
the recent governmental decision. TenneT will acquire the 150 kV grid of all other grid operators, 
enabling to find and implement a global economie optimum more flexibly and easily. 

Placing the 380 kV line next to the 150 kV line wil! require a lot of space. This is probably not feasible, 
· especially considering the 0.4 ~LT directive which states that "new situations where kids are prolonged 

exposed to overhead line magnetic fields above 0.4 ~LT are to be prevented" [14]. Information provided 
by Continuon states that combining the 380 kV line with the 150 kV line bas a higher cost and 
therefore, the most probable option is undergrounding the 150 kV line. The 380 kV undergrounding 
solution is considered to be too costly. It is estimated by Continuon that, for a double circuit, between 
55 and 65 km of 250 - 300 MV A cable is needed. This represents a cost of 0.5 M€/km. In total this 
investment costs between 27.5 and 33 M€. Furthermore, because of the parasitic capacity, extra 
reactive compensation is needed to prevent too high voltages at night. According to Continuon this 
represents an additional cost of 1 to 2 M€, resulting in a total investment cost between 29.5 and 35 M€. 
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6 Social, political and environmental aspects 

6. 1 lntroduction 
The classic approach to grid reinforcement is the construction of new three phase ac OHL. This is a 
proven technology with a lot of experience. Other advantages are relatively low costs and ease of 
connecting new substations. However, during the last years, social, politica] and environmental aspects, 
such as visual impact, acoustic noise, and electromagnetic fields (EMF), have become increasingly 
important. This chapter does not quantify all issues in detail, but lists the most relevant ones for the 
Beverwijk-Bleiswijk connection. 

6.2 Environmental aspects 

6.2.1 lntroduction 
When planning the construction of a new transmission line, several environmental aspects have to be 
taken into account: impact on vegetation, land use, possible devaluation of the value of the site and 
landscape. Already in the early 1970's, The Netherlands concluded that a network based on 
underground cable systems was the answer to many environmental issues, such as space occupation. 
The entire low and medium voltage network of the Netherlands is therefore underground [7]. 
Conceming the high and extra high voltage grid, only a small percentage of the network is 
underground. This is due to economical, but even more due to technica! issues related to underground 
ac cables at very high voltages. 

6.2.2 Visual impact 
Over the last years, public opposition against the construction of new OHL throughout Europe and the 
rest of the world has risen [10]. This resulted in aften long and difficult legal fights with environmental 
organizations and local committees resulting in a significant delay, or possibly even cancellation of 
investments. 

6.2.3 Land use 
An HVDC cable occupies significantly less land than an overhead high voltage ac (HV AC) line. A new 
EMF policy in the Netherlands states that permanent exposure to electromagnetic fields caused by 
OHL should not exceed 0.4 µT. According to TenneT, the right-of-way fora 400 kV overhead line can 
be as wide as 300 m due to EMF policy [12]. No buildings are allowed in this strip. A single 
underground de cable pair needs at most an 8 m wide right ofway. According to TenneT, by new types 
of OHL currently under development, the footprint could be reduced to 75 m. 
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·Conidor of 300 m neeclecl 

Figure 2: Use of land 

A drawback of HVDC is the need for large converter stations placed at both ends of the line. The 
impact on the environment is local. Furthennore, while substations of conventional HVDC have a 
footprint of several hectares, a 700 MV A VSC HVDC substations has typically a footprint of 
approximately 60 m x 27 m, and a height of 23 m. These figures do not include the ac switchyard, also 
needed for OHL. If footprint is an issue, the ac switchyarcl can be reduced by use of gas insulated (GIS) 
technology. 

In figure 3 a schematic representation of a converter station is given. 

Dirnensio11sper system 

\.... ..) 
·- . . y - -
Switchyard can be.reducecl 

by ~se of GJS 

60m 

100m 

Figure 3: Size of a 700 MYA YSC HYDC converter stations. 

6.3 Other aspects: permitting 

23m 

The uncertainty for obtaining permits makes investments in OHL risky. In case of VSC HVDC, this 
risk is reduced. Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) (Dutch wind energy association) 
doubts an overhead line between Beverwijk and Bleiswijk could be constructed before 2010 due to 
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difficulties of obtaining the necessary permits [5]. The study of KEMA predicts that one of the most 
difficult problems of connecting 6000 MW offshore wind energy are of planning nature [6]. 

The 'Groene Hart' region close to Bleiswijk is a protected natura! landscape. Major difficulties might 
be expected to get pennits to cross 'Groene Hart'. Nevertheless the High Speed Line (HSL) had to pass 
through this region. In order to do so, a tunnel of approximately 8 km was built. 
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7 Technical analysis 

7.1 Methodology 
In order to prepare the electricity network for the future, a long tenn vision has to be developed. In the 
capacity plan of TenneT, four scenarios have been put forward based on different future societal, 
economical and politica! developments. These developments all have an impact on demand and 
generation of electrical energy. 

o The correlation between economie growth and increased electricity consumption is high. 
o Political impact on demand and generation can be ve1y high, the decision for a nuclear 

moratorium and green energy policies are two examples. 
o Societal changes such as demographic aging can cause changes in electricity consumption. 

The four scenarios defined in the capacity plan of TenneT are: "Sustainable Transition", "Green 
Revolution'', ''New Fortresses" and "Reign of Money". Bach scenario has different demand and 
generation patterns and different evolutions in sustainable energy, international energy exchange and so 
on. The future network has to be able to accommodate every possible scenario. 

o Green revolution 
On the one hand this scenario assumes a strong economical growth, hut on the other efficiency 
and sustainable technologies become very important. Therefore, this scenario assumes a 
moderate growth in electrical energy consumption. Construction of new generation capacity is 
limited. 

o Sustainable transition 
In this scenario, it is assumed that fuel prices will be very high. As a result economical growth 
and associated electricity consumption will be lower than in the scenario "green revolution". 

o New fortresses 
This scenario is not investigated by TenneT's capacity plan because it is saicl not to be probable 
and influences on the electricity grid will be minimal. 

o Reign of money 
A very high economical growth with little attention for environment will lead to a strong 
increase in energy consumption and generation. 

Various load flow calculations have been performed by TenneT, basecl on the three remaining 
scenarios. The results are published in the capacity plan 2006-2012 [2]. It was shown that an upgrade 
of the Dutch transmission network is necessary. In all cases, the Beverwijk-Bleiswijk connection is a 
very important element. 

For this study, the loacl flow calculations for the "reign of money" scenario were repeated as this is the 
most challenging for the griel in genera! and the possible HVDC connection in particular. The reason 
that we narrowecl down the number of calculations is twofold. 

o For this preliminary study it is sufficient to find out that VSC HVDC can offer an altemative to 
OHL in the most stringent case. 
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• The time frame in which the calculations had to be performed was limited. 

For the "reign of money" scenario, the rating of VSC HVDC cable to be necessary in order to relieve 
the bottlenecks pointed out in the capacity plan was calculated. Afterwards an estimate of costs of the 
proposed solutions is given. 

7.2 Network model 
A network model bas been constructed, based on publicly available data of the Dutch transmission 
grid. This model comprises all elements, such as transformers and lines of the high voltage grid 
(220 kV and 380 kV). All the Randstad 380 upgrades are included in the model. As this study 
concentrates on the northern part, the upgrades of the southern ring are already included, although the 
connection between Maasvlakte and Bleiswijk is currently not yet in place. The highest load scenario 
of 2005, December 9111

, l 7h30 - l 7h45, has been used as a starting case. This laad scenario can be 
found in the "transportbalans", published by TenneT [3]. Generation on the 220/380 kV level, not 
included in the "transportbalans", is manually inserted in the model using good judgment. The model is 
as cletailed as the available data allows it to be. This base case is a representation of the current 
electricity grid in a high load situation. It is a starting point that can be adapted. 

7.3 Ca/culations 
All power flow calculations have been done using MA TPOWER [17], a MA TLAB power system 
simulation package. 

This base case is adapted to represent future scenarios. The time horizon is 2012. Generation and load 
are inserted, based on assumptions in the various scenarios in the capacity plan to provide an adequate 
representation of the 220/380 kV grid in the Netherlands by 2012, based on information found in the 
capacity plan. All calculations hereafter are perfonned using this data. It allows verifying the problems 
foreseen in the Randstad area. Where needed, shortcomings in the available data were adjusted using 
input from TenneT or good judgment. For each case, variables were defined, such as the exchanges 
with Norway and the UK via future HVDC links, and exchanges with Belgium and Germany. 

In all three scenarios of the capacity plan, the Beverwijk connection causes problems in case both 
connections of the line are out of service. The construction of a connection between Beverwijk and 
Bleiswijk, such as proposed by TenneT, is indeed a solution to this problem. The construction of the 
line is intended by 2010. Pending the realization, special operational requirements are posed on the 
Diemen-Oostzaan-Beverwijk line. 

From the viewpoint of this study, the time horizon 2012 is chosen as time reference. By then the 
upgrade of the transmission grid becomes indispensable. Also by that time the wind park of 750 MW 
will be installed. It might be appropriate to install the connection earlier, hut this bas no repercussions 
on the analysis. The data used in load flow calculation cases refer to those of the year 2012. 

7.3.1 Current situation 
The data provided by TenneT assumes a 2700 MW load in the region of Noord-Holland. Roughly 
speaking 1700 MW is produced locally and 1000 MW interchanged with TenneT (import in that 
region). Once the new substation in Beverwijk is completed, this 1000 MW will be divided over the 
three 380 kV busses, Diemen, Oostzaan and Beverwijk. According to TenneT, 400 MW will be 
exported to the 380 kV grid in Oostzaan (production), while the remainder (1400 MW) will be 
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transferred equally from the 380 kV grid to the lower voltage grids. This means there is 700 MW load 
in both Beverwijk and Diemen in 2006 (figure 4). 

Figure 4: situation in Noord-Holland region 

In the future the distribution among the three substations can change. Two extreme scenarios are a 
combined increase in wind power and local generation, and the disappearance of all local generation. 
In case a double fault occurs on the line Beverwijk-Oostzaan-Diemen, these two scenarios put high 
exigencies on the Bleiswijk-Beverwijk connection. In case all local generation disappears, the line bas 
to provide 2000 MW (minus wind power) to Noord-Holland. In case local generation and wind power 
increase by say 4000 MW, the line has to move away 3000 MW from Beverwijk to Bleiswijk. This 
case bas been stuclied in section 7.3.3.2. 

In sections 7.3.2 and 7.3.3.1 the worst case from the capacity plan is used. Local generation is assumed 
to be 1700 MW, but different schemes for construction of wind energy generation are calculated. Note 
that this methodology also implicitly comprises changes in local generation because it does not matter 
what the origin is of the generation. Combined with the worst case, 7.3.3.2, this chapter represents a 
wide variety of cases. Of course others are possible. 

7.3.2 2006 - 2012 
In the scenario 'Reign of money', laad and generation increase are the highest. This scenario puts the 
highest stresses on the connection and thus represents the worst case available in the capacity plan. 
Based on this scenario, load flow calculations showed that by 2012, the line Beverwijk-Bleiswijk must 
be able to transport about 900 MW of active power, in case both circuits of the line Oostzaan-Diemen 
are not available. Hence one VSC HVDC cable connection of 1100 MW should be sufficient. 

29/08/2006 16 

0044



The injections in the lower grids are linearly increased per region in order to obtain values for the 2012 
and onward case. According to the capacity plan, in the worst/highest case, there will be an interchange 
of 1640 MW in 2012 (criterion c, high scenario on page 116 of the capacity plan). It is assumed that the 
rising interchange with the underlying grid will spread among the three nodes. This leads to power 
exchanges in 2012 to be the following: 913 MW load in Beverwijk and Diemen and 187 MW injection 
from the lower voltage level into the 380 kV grid in Oostzaan for the c criterion. This methodology is 
used throughout the entire Dutch grid and for all criteria. Note that the distribution of the extra load 
over the different nodes is difficult to assess and subject to interpretation. 

The installation of one HVDC cab Ie of 1100 MW by 2012 is proposed, in order to safely operate the 
grid in that area. 

By 2012 a double overhead line connection between Diemen - Oostzaan - Beverwijk will be in 
operation. The grid situation in 2012, with interaction between Continuon Noord-Holland and TenneT, 
is given in figure 5 (data ofcriterion c, high scenario). 

Wind: 0- 750MW 

913 MW -187 MW 913MW 

Beverwijk Oostzaan Diemen 

Bleiswijk Krimpen 

Figure 5: Criterion c 

crîterîon a or N-1 criterion: simulations have shown that there are no problems concerning N-1 
contingency as there are always two paths to transport the power to Beverwijk. Using the data on page 
116 and equal distribution of the extra exchanges over the different nodes, this results in the following 
exchanges in the substations: Diemen and Beverwijk: 896 MW and -204 MW towards the TenneT grid 
in Oostzaan. 

To fulfill crîterîon b: N-1 during maintenance. The exchange from the lower grid to TenneT according 
to criterion b is the same as for criterion a (896 MW in Diemen and Beverwijk, and -204 MW in 
Oostzaan, using the high variant). Upon opening of both lines between Oostzaan and Beverwijk, the 
connection between Beverwijk and Bleiswijk bas to be able to deliver power to Beverwijk in order to 
maintain secure operation. When the de line bas a rating of 1100 MW, this is possible. 
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Fmihermore, when there is wind generation, the aggregated load in Beverwijk reduces and the effective 
active power that has to be transported to Beverwijk in case of an n-2 contingency will vary between 
146 and 896 MW. 

Wind: 0- 750MW. 

896M\V - 204MW 896MW 

Beverwijk Oostzaan Diemen 

Bleis\Yvijk Krimpen 

Figure 6: Criterion a and b 

criterion c: N-1 contingency during maintenance, at maximum load, with optima! dispatch. The 
maximum estimated load under the data of criterion c (see capacity plan) amounts to 913 MW in 2012 
(with ± 1700 MW generation in that area, and± 2800 MW available) . This situation can be handled 
without rescheduling power plants. 

7.3.3 2012 - 2020 
According to the Connect 6000 document by KEMA, there will be a large increase of offshore wind 
energy in the Netherlands by 2020. It is estimated that up to 6 GW of wind generation may be installed. 
Most of it will be connected to the Dutch grid at the substations of Beverwijk and Maasvlakte. 

Although the aim of this project is to provide a valid solution meeting the capacity plan which only 
considers the 2006-2012 period, it is obvious that also future developments need to be addressed. Since 
no sufficient data on the power growth and its clistribution in 2020 are available to do an in depth study, 
a quick assessment of the issues is given. 

As 110 other data are available, a load at Beverwijk of approximately 1050 MW is assumed (2% rise per 
year starting from ± 900 MW in 2012) . Under this assumption we can say, that the solution of one VSC 
HVDC line of 1100 MW gives 110 problem for up to 2 GW of wind connected at Beverwijk. Higher 
wind generation in Beverwijk calls for more connection capacity between Beverwijk and Bleiswijk. 

7.3.3.J Connection of wind in Beverwijk up to 3 GW 
The 6 GW of wind energy proposed by the connect 6000 project by Novem and Kema, will not entirely 
be connected to one high voltage substation. In the connect 6000 document, several configurations for 
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connecting wind to mainland are considered. These configurations split the offshore power over two 
substations, Maasvlakte1 and Beverwijk, evenly. The connect II report proposes to split the power 
3500/2500. The same report outlines 4 scenarios where only one will rise above 3.5 GW wind energy 
by 2020 [13]. The two aforementioned reasons allow assuming that there will not be more than 3 GW 
of wind power connected to Beverwijk by 2020-2030. 

7000 ~:::;::==========;-:__=-=-::::i_ r::_==-=-=-=-==r.--=-=-=-=-~-=-=r:-=======r 
6000 

5000 

...,_SCE1 

-11-SCE 2 

SCE3 

~ :::: i:-=--=-=-.-=-=-=~=1cr::::=4====~~ u...~:....+..>J.!l.,;.I,..._--.__ __ -- --t-- _ -_··-_- _--_- -1 

0 

2005 2010 2015 2020 2025 

Figure 7: Scenario's for development of offshore wind energy (13] 

2030 

Considering the genera! increasing demand it is assumed, as mentioned earlier, that the laad in 
Beverwijk will rise, making the withdrawal from the TenneT grid rise up to roughly 1050 MW. By 
then an additional line of 1100 MW, resulting in 2 x 1100 MW transport capacity over the double VSC 
HVDC Beverwijk - Bleiswijk connection, can fulfill the needs of the local grid according to the rules 
set in the capacity plan. 

The same reasoning as in the 2012 case holds: when the connection to Oostzaan is out of service, the de 
lines have to provide sufficient power to the Beverwijk region when there is no wind power, and they 
have to export the excess amount of wind power ifthere is wind. · 

For the first case, this means that the de lines wil! have to carry 1050 MW to the Beverwijk region, 
being approximately 50% of the laad. For the second case, with full wind power, 3000 MW -
1050 MW will have to be withdrawn from the Beverwijk site. 1950 MW is well within the operational 
range of the double VSC HVDC line. 

We point out that the amount of excess wind power that bas to be exported depends on the amount of 
laad there is at Beverwijk. In the calculation above, 1050 MW was presumed, but the statement stays 
valid as long as the laad in Beverwijk during maximum wind power does not drop below 800 MW. For 
amore in depth evaluation data of the laad pattern at the Beverwijk connection is needed. 

1 The Maasvlakte alternative can (partly of fully) be taken over by Wateringen and/or Westerlee, 
two new substations on the line Maasvlakte - Bleiswijk. 
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VVllid: 0-3000~ 

1050MW 

Bevenvijk Omtzaan Diemen 

Bleiswijk Krimpen 

Figure 8: 0-3000 MW offshore wind energy connected to Beverwijk 

7.3.3.2 Total generation increase up to 4 GWin Beverwijk 
This option is assumed not to be realistic before 2030 as the offshore wind (up to 6 GW) wiII most 
likely be divided between Maasvlakte - Wateringen - Westerlee on the one hand and Beverwijk on the 
other. Nevertheless, it is included here because it is considered the worst case by TenneT. In figure 9, 
the effect of connecting an additional 4 GW in Beverwijk, 3 GW of wind generation and 1 GW extra 
local production, is shown. The maximal flow from Beverwijk to Bleiswijk is approximately 3 GW. 
The difference with the previous situation (1700 generation, 2700 load) is distributed equally over the 
three nodes. Two alternatives exist as the 2 lines of 1100 MW each can not cany the full power away 
when both the connections to Oostzaan are open. 
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Wind energy: 
3000 

Figure 9: 4 GW generation increase in Noord-Holland region 

The first option consists of building one additional HVDC line between Bleiswijk and Beverwijk or an 
additional circuit for the Beverwijk - Diemen connection, for a total of three 11 OOMW VSC HVDC 
systems. This would provide a transport capacity of 3 .3GW. The costs of an additional HVDC line are 
discussed further in this document. Which solution would be most preferable, is subject to further study 
at that time as it depends on the future development of the regional power demand, the grid and 
especially the wind development. 

A second alternative is curtailment of the wind power in situations were there is maintenance on one of 
the circuits between Diemen and Beverwijk. As wind power is intennittent, the output of a wind park is 
rarely maximal, while the unavailability of high voltage is lines quite low. 

There are two advantages of HVDC with this solution. First of all, because of its modularity, part of the 
investment can be delayed. Secondly, the trajectories do not have to be the same for all three cable 
systems. Furthermore, delaying the investment creates the opportunity to invest in the latest, most 
recent developed technology. This methodology is applicable to the installation of any dual circuit 
solution. 

7.3.4 Support of the 150 kV network 
One of the most important functions the line has to fulfill is to support the 150 kV grid. If both circuits 
of the line Oostzaan-Diemen are not available, large flows will pass through the 150 kV network of 
Noord-Holland. This will cause a large, voltage drop. The 150 kV network of Noord-Holland is 
particularly weak. In the quality and capacity plan 2006-2012 (p. 45) of the system operator Continuon 
[4] of the Noord Holland region, it is stated that from 2008 onwards, N-1 contingency is no Jonger 
guaranteed. Two new cables will be placed in parallel with existing ones, strengthening the 150 kV 
network in this region. 
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If a double fault occurs on the line Diemen-Oostzaan-Beverwijk, Oostzaan and Beverwijk are no 
langer directly comiected to the rest of the Dutch 380 kV grid. A HVDC cable between Beverwijk and 
Bleiswijk will feed in power to the region of Noord-Holland, as explained earlier. However, Beverwijk 
and Oostzaan are no langer synchronized via the 380 kV level because Beverwijk-Bleiswijk would be a 
direct current connection. Coupling exists therefore only on the lower voltage levels. This however 
forms no real challenge as the region retains synchronism through the 150 kV grid. 

VSC HVDC has the property to provide, within its limits, both active and reactive power control. 
These limits are formed by the maximum de voltage, maximum current, and the maximum de power. 
In genera!, VSC HVDC can provicle reactive power up to its apparent power limit. For a converter that 
is operating at 99% P, reactive power is ± 14% of rated power. At 95% this is ± 30% of the rated 
power. The available reactive power can be used to regulate the voltage. 

As no data on the 150 kV network was providecl, it is impossible to investigate in detail to which extent 
the Beverwijk-Bleiswijk line can suppo1t the 150 kV network, but VSC HVDC offers inherently 
flexible voltage support and hence good voltage stability support to the region. VSC HVDC should 
have better prope1ties than conventional ac or de solutions in this respect. 

7.3.5 N-1 contingency 

7. 3. 5.1 Methodology 
The solution with one 1100 MW VSC HVDC cable has been testecl for N-1 contingency. A flow in a 
line or transformer is tolerable if it is not higher than 110% of the rated transmission capacity of the 
line. For the voltages, the maximal allowed deviation :from the ratecl voltage is 10%. Bach element 
successively was taken out, and every ether element was tested for both criteria. 

7.3.5.2 Results 
By making combinations of three parameters, wind generation in Beverwijk, import from Norway and 
import from the ffi(, eight scenarios were obtained. The first parameter represents maximum or 
minimum wind power generation, the second and third maximum import and/or exp01t on the NorNecl 
and BritNed HVDC cables. Table 1 shows the eight scenarios that were tested. 

Wind Beverwijk NorNedHVDC BritNed HVDC 
1 750 700 1320 
l2 0 . 700 1320 
3 750 -700 1320 
4 0 -700 1320 
5 750 700 -1320 
6 0 700 -1320 
7 750 -700 -1320 
8 0 -700 -1320 

Table 1: Eight scenarios 

The calculation showed that the system is N-1 contingent. Neither problems nor bottlenecks were 
detected. 
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7.3.6 Losses 

7. 3. 6.1 Internal losses 
De cables have neither skin nor proximity effects, nor screen losses. Dielectric losses are far less 
compared to ac conductors. The total conductor losses are therefore far less. However, the converter 
losses are significant. Especially VSC HVDC, using Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) as 
switching elements in the converters, exhibit high converter losses, i.e. 1.7% per converter. Conductor 
losses depend on the length while converter losses do not. At a certain cable length and for a given 
rated load, total losses of the converters and cables are equal to the total losses of an ac overhead 
connection (Figure 10). This length is called break-even distance. In the Randstad 380 project this 
length will not be reached. The total losses of the VSC HVDC system re main higher than a cornparable 
ac overhead system (Figure 12). 

Losses Overhead line total losses 

HVDC Total losses 

HVDC Cable losses 

---------.....--
-.~-·-- ·--·-·---·-·-- ····· ·~ ·--. HVDC CGnverter los.se$ 

Dl stance 

Break-even 

Figure 10: Comparison of overall losses at rated load 

When comparing to ac underground cables, the expensive compensation to limit the charging current 
has to be taken into account. In this case, the break even distance is lower than the distance between 
Beverwijk and Bleiswijk. Figure 11 depicts qualitatively the cost structure for the Beverwijk -
Bleiswijk connection in function of the fraction covered by ac cab les. As an example, the cost of a VSC 
HVDC is also qualitatively indicated. 

Costs Bleiswij!-Beverwijf 

Distance 

Figure 11: Cost in function of distance 
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L~ of an de clrcuit compared to the losses of an ac circuit 
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Figure 12: Losses in function of power flow fora VSC HVDC line 
of 1100 MW (full blue line: total losses, dotted blue line: converter losses), compared toa 1900 MW OHL 

(red) 

7.3.6.2 Grid losses 
The superior control of VSC HVDC allows operating the grid more optimally. Overall losses can be 
reduced. However, the de connection itself exhibits relatively high losses. In order to assess the global 
power losses, the overall losses of the system are calculated with two alternatives: a VSC HVDC cab Ie 
and an overhead ac line between Beverwijk and Bleiswijk. In figure 13 the losses are depicted in 
function of the flow through the VSC HVDC cable. Furthermore, the losses of a VSC HVDC system 
(blue), also the losses of a system with an ac line (green) are shown. Since in the later case there is no 
VSC HVDC cable and hence no power flow control, the losses in the ac case are constant in function of 
the de power flow variation. As shown in figure 13a, losses of the whole system can be lower if VSC 
HVDC is used instead of overhead ac line, and if operated correctly ( controlled for minimum overall 
losses). In figure 13b, the de solution has always more losses than the ac solution. The difference, 
positive or negative, between the ac and de solution controlled for minimal losses is negligible, in the 
order of a few MW. The high losses at -1100 MW are due to de Jasses and due to circulating cuITents 
that create ohmic losses in the ac circuits. 

Additionally, HVDC has the ability to control the power flow through the line. This comes at a cost, 
being its Jasses. An optimization has to be made between the minimization of losses and the ability to 
control. However, a VSC HVDC line cornpared to a traditional ac line has the possibility to control the 
flows. Inserting control capability in an ac line, for instance by means of a phase shifting transfonner, 
creates comparable system losses. 
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As a conclusion: overall grid losses are not significantly affected by the choice for an ac or de 
connection. 

The data used for figure 13 are: de line between Beverwijk and Bleiswijk of 1100 MW, 300 MW wind 
generation in Beverwijk, 5000 MW import from Germany and Belgium (total import), 700 MW export 
to Norway and the data of criteria b in 2012. The Dutch generation is matehed to its load, spread 
equally over all generators, i.e. eaeh generator eontributes the same percentage of its rated power. 
Figure 13a depicts the losses with an import of 1320 MW form the UK. The power flow through the 
Bleiswijk-Beverwijk eonneetion using conventional ac is 135.8 MW (146.7 MV A). In this case, fora 
de solution, controlled for minimal grid losses, the overall grid losses are 1.2 MW lower compared to 
the ae solution. Figure 13b depicts the losses with an export of 1320 MW to the UK. Here the power 
flow through the Bleiswijk - Beverwijk connection with conventional ac is 441 .5 MW ( 442.1 MV A). 
Por a de solution, the minimum grid losses are 4.5 MW higher eompared to the ae solution. 

Grid losses: in with ac oonnection and de oonnection 
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Figure 13a: Losses with 1320 MW import from the UK 
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Grid lOSSfS: in with ac oonnection and de connection 

250 .. ····························································<·················· .... 

2û0 ................... .; .......... .... ...... : ................... ; .. .. .......... ... ..... . 

• .. . .. . ... . . . .. .. ...•... .. . . . . ... . . . .. .. ! ...... ..... .......... . 
: : 

, " r , 1 1 

50 ; ..... .. . .. ...... ..• .... ... .. .. .. .... ..•..... ... ... ...... .. , .... .. ......... . " ... . 

0"'-'--~~~_..~~~~--~~~~---~~~~---

·1000 -SOO 0 
dcpowerflàw [MW] 

soo 

Figure 13b: Losses with 1320 MW export to the UK 

1000 

7.4 Additional technica/ aspects 

7.4.1 Technica! characteristics of the EMF field 
An HVDC cable generates no oscillating low frequency field. The fields of VSC HVDC cables are, 
contrary to ac lines, statie. 

7.4.2 Faults 
Ade line fault can only be cleared by opening the ac circuit breakers at both ends of the 
cable because the fault current wil! be maintained via the freewheeling diodes in the conve1ier. 

Two aspects are important when looking at faults: the mean time between failures (MTBF), i.e. the 
frequency with which faults occur, and the mean time to repair (MTTR), i.e. the time it takes to repair a 
fa ult. 

On the one hand, faults on OHL are much more common than faults on cables, because OHL are 
exposed to weather related conditions such as lightning and st01ms. On the other hand, it usually takes 
more time to repair cable faults, than faults on OHL as the Jatter can aften be corrected with automatic 
reclosure. for cables, the largest problem is the location of the fault. For OHL, visual detection 
suffices, while this is impossible with underground cables. An extreme example is the 1998 Oakland, 
New Zealand blackout. Four cables failed and the power was rest01:ed only after five weeks with the 
construction of an emergency overhead line. VSC HVDC bas no problems detecting faults because of 
the very fast, built-in fault detection system. ABB offers a guaranteed availability of 98% for their VSC 
HVDC technology [16]. 
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7.4.3 Multiterminal 
In contrast to LCC HVDC, with VSC HVDC it is possible to have multiple terminals, allowing the 
connection of substations at a later stadium. The costs for this are those of a single converter (50 M€ 
for 1100 MW) per tapping. Costs are lower when the tapping does not have to carry the full load. 

7.5 Results 
In this chapter a technica! assessment of the possible installation of a VSC HVDC connection between 
Beverwijk and Bleiswijk is made. Important in this assessment are the network model and load flow 
scenarios considered. The data provided by TenneT and the capacity plan form the basis. The laad flow 
pattern considered is that of the "reign of money" scenario as it considers the high est increase in power 
flow, putting the largest stress on the future grid. 

Load flow calculations show that it suffices to install one 1100 MW VSC HVDC connection by 2012. 
It is verified that this solution is N-1 contingent. The installation of this single HVDC line also supports 
the region Beverwijk when both connections between Beverwijk and Oostzaan (or Diemen) are out. 
When this would occur, the de link maximally bas to transport about 900 MW. The overall system 
losses are neither positively, nor negatively affected in a major way by the choice for VSC HVDC 
compared to the conventional ac solution. This solution would also accommodate the installation of the 
planned 750 MW wind power park, which will be connected to Beverwijk. 

For the period 2012-2020, a rising load at the Beverwijk region is assumed. A further increase of 
offshore wind power is planned. The maximum installed wind power connected to Beverwijk in 2020 
is supposed not to be higher than 3 GW. By then, an additional VSC HVDC circuit of 1100 MW would 
be needed. 

TelUleT demanded that by 2020, it should be possible to transport 2 GW of power towards Beverwijk 
and 3 GW of power away from Beverwijk, due to an increase in generation of 4 GW, when both 
connections between Beverwijk and Oostzaan are open. This scenario is assumed not to be very 
realistic. In order to accommodate these power flows, 3 GW of de power connections have to be 
established. This would result in the installation of 3 HVDC 1100 MW cab Ie systems. However, as 
uncertainty is high, the investment can be delayed and the trajectories do not have to be the same for all 
three cable systems. This is elaborated more in chapter 8 subsection 8.1. 
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8 Economical assessment 

8.1 Sunk investment 
The modularity of HVDC is an advantage. While it is now clear that the Beverwijk-Bleiswijk 
connection is the most needed, changes in the future could ask for other connections. The installation of 
a 2 x 1645 MVA or 2 x 1900 MVA line could become (partially) a sunk investment. This uncertainty 
could be reduced by first installing a HVDC link with limited capacity between Beverwijk and 
Bleiswijk. Later a new assessment of the situation can be done. The outcome of this assessment could 
be that more capacity is needed between Beverwijk and Bleiswijk. This outcome would lead to the 
same results as installing 2 x 1645 MVA or 2 x 1900 MVA right away, except, the cost now is 
considerably lower. Another possibility is that transmission capacity is needed at other places. 

Examples are the new corridors pointed out in the 'connect 6000 MW' study of KEMA [6]. This study 
proposes as an altemative, to construct new connections, i.e. north of the Beverwijk-Diemen a 
connection to Ens, a connection Diemen-Eemshaven, a connection Maasvlakte-Moerdijk
Geertruidenberg and a connection Krimpen-Dodewaard. 

8.2 De/ayed investment 
Another advantage of the modularity of VSC HVDC is the possibility to delay investments. Upgrading 
the Beverwijk-Bleiswijk connection later on, is economically interesting because the net present value 
of the upgrade will be low, compared to the net present value of the first connection. The same can be 
said for OHL and underground cables. However, for OHL the installation of an additional circuit 
accounts for only 20% of the total cost. Hence the economical benefit of delaying the investment is 
limited. Concerning the underground ac solution, delaying part of the investment can be interesting, but 
was not assessed in depth in this study. As the Dutch Transmission System Operator (TSO) works in a 
cost based enviromnent, this is not really an issue for TeimeT as such, but it does have an impact on the 
overall cost for society and increases the final electricity price. 

The load flow calculations show that there is no need for two 1645 MVA cormections between 
Beverwijk and Bleiswijk right away. Before 2012 no bottlenecks will appear in the griel. Only in 2012, 
with the installation of wind parks, a Iimited upgrade is necessary. 

An example of staged development is the Nelson River Bipoles I and II in Canada. 

8.3 FACTS 
As explained, VSC HVDC has the ability to independently control active and reactive power. 
Therefore, VSC HVDC can perform the functions of a STATCOM by sacrificing a few percents of its 
active power. This kind of flexibility is especially usefül with the future connection of wind parks at 
Beverwijk in mind. Investment in adclitional F ACTS devices can be delayed or may not be necessary at 
all. Whether this will be the case for the Beverijk - Bleiswijk connection, is not further examined as it 
would require very detailed grid studies for which the necessary grid data was not available. 

8.4 Mu/titerminal 
There are different visions to build up an electricity griel. One is the vision of a "copper plate" where it 
is possible to connect anything anywhere. This vision complies best with TSO's objective of market 
facilitator. This vision comes with a cost. For ac OHL, adding substations is relatively easy and cheap 
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compared to VSC HVDC systems and hence the fonner comply better with the "copper plate" vision. 
Intermediate tappings or terminals require the construction of a new converter station. Because of the 
high cost of the converter stations - one converter station has a cost of approximately 50 ME - this is a 
serious economie drawback ofVSC HVDC. 

Another vision is to build the grid in such a way that it can adequately perform its foreseeable tasks, 
without allowing over investments. A stepwise development could comply with this vision. 

In a meeting with Te1meT, it was made clear that there are two possible future substations on the 
trajectory Beverwijk-Bleiswijk: one in Leiden and one in Haarlemmermeer. Adding two converter 
stations in Leiden and Haarlemmermeer would be very expensive. 

Depending on the preferred vision, investment strategies will differ. The decision of which vision to 
follow is in the regulator's perquisite. 

8.5 Short-circuit power 
The installation of an ac link between Beverwijk and Bleiswijk increases the short circuit power. This 
might not be a problem for the 380 kV grid. For the lower voltage grids, the short circuit current 
breakers may not be designed for this increased short circuit power. This issue will be internalized in 
TenneT as it wil! acquire all 150 kV grids in the Netherlands. According to Continuon this issue is of 
minor importance with respect to the 150 kV grid of Noord-Holland. 

8.6 Present value of the expenses 
For the calculation of the net present value of the investments, the starting year is 2012. Inflation rate is 
neglected in the calculation, while three different interest rates are used, as common in investment 
analysis: 5%, 7.5% and 10%. 

The cost of installing a 1100 MW VSC HVDC cable is as stated by ABB approximately 163 M€. This 
cost includes the installation of the cable, the cable itself, the two converter stations and the GIS 
switchyards. The cost of a 700 MW VSC HVDC cable system is approximately 152 M€. 

8.6.1 Time horizon 2012 
Only considering the time horizon 2012, the cost of the VSC HVDC Beverwijk-Bleiswijk connection 
would be 163 ME approximately (Table 2). This solution is adequate to 2020 if no more than 2 GW of 
generation, e.g. off-shore wind power, would be connected to the Beverwijk substation. 

Table 2: Cost ofllOO MW in 2012 (in M€) 

8.6.2 Time horizon 2020 

8.6.2.1 2200 MW 
Taking into account a connection of wind power in Beverwijk up to 3 GW, the proposed solution is 2 x 
1100 MW by 2020. In table 3 the net present value (NPV) for 3 different scenarios with 3 different 
interest rates is given. Others are possible. 
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1 39.0 
55.0 
74.3 

Table 3: NPV Cost of different investment scenarios for 2200 MW (in M€) 

Based on a review of different sources (e.g.: [11], [6]), the following cost estimates for ac overhead 
lines and ac underground cables are made. The estimated cost of a 380 kV double overhead ac line is 
1 M€/km, for double undergounded ac cable estimates are 7 M€/km. Depending on the prop01iion of 
underground cable, the estimated cost of the 60 km long northem trajectory amounts between 60 and 
420 M€. This means that, depending on the investment scheme used, the VSC HVDC solution would 
be approximately 4 to 5 times more expensive than an overhead line but 1.45 to 1.75 times cheaper 
than an underground cable. When power flow controllability is desired, the costs would rise 
significantly by the installation of additional phase shifting transformers. A cost of 15 ME per phase 
shifter would increase the project cost for a double circuit ac connection by 30 M€, or 50% for the 
overhead solution. In this document they are not included in the calculations. 

Constructing the northern trajectory entirely using OHL is nonrealistic. As stated in section 5, the 
cheapest, still probable solution of the trajectory near Schiphol national airport is undergrounding the 
150 kV lines and constructing the 380 kV OHL. This constitutes an extra cost of approximately 30 ME 
[source: Continuon]. 

From section 6, it will clearly not be easy to get a permit for crossing the 'Groene Hart' region. As the 
HSL trajectory was built in a tul111el, the most optimistic scenario is that only 8 km has to be 
underground in the 'Groene Hart' region, resulting in an extra cost of 56 M€. 

Comparing with scenario 1 at an interest rate of 10%, shows that VSC HVDC is 1.64 times more 
expensive than the former mentioned trajectory. 

Depending on the percentage of the line that has to be underground, the cost varies. In figure 12 the 
cost ratio ac / VSC HVDC is plotted versus the percentage 400 kV underground cable. The break-even 
point is reached when 49% (case 1 at 10% interest) and 66% (case 3 at 5% interest) of the trajectory is 
underground. This means that an VSC HVDC solution is cheaper than an ac solution if more than 
30 km (case 1 at 10% interest) or 39.6 km (case 3 at 5% interest) of the 60 km length of the trajectory 
Beverwijk-Bleiswijk is underground (Figure 14). 
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Figure 14: Cost ratio ac I VSC HVDC versus percentage undergrounding. 

8.6.2.2 3000MW 
If the time horizon 2020 is considered, and if a need for 3000 MW by 2020 is assumed, there are two 
ways to achieve this: adding this power in the year 2020 or doing so spread in time up to 2020. As only 
1100 MW is needed by 2012, the installation of 1100 MW in 2012 is assumed. The end result of all 
possibilities is three 1100 MW VSC HVDC systems by 2020. In table 4 we dep ict the NPV for 2 
different scenarios with 3 different interest rates. Others are possible. 

2012 1201 6 2020 5% 7.5% 10% 
1 1100 1100 383.6 1345.8 315.l 

1100 
2 1100 1100 1100 f407.4 876.4 350.4 

Table 4: NPV Cost of different investment scenarios for 3300 MW (in M€) 

This VSC HVDC solution would be approximately 5.25 to 6.79 times more expensive than an Ofil hut 
1.03 to 1.33 times cheaper than an underground cable. If we take into account that the investment in the 
second underground cable also can be postponed, the total net present value (average interest rate 10%) 
of underground ac cable is 353 M€, leading up to the VSC HVDC solution being approximately as 
expensive as underground ac cable. 

Depending on the percentage of the line that has to be underground, the cost varies. In figure 15 the 
cost ratio ac / VSC HVDC is plotted versus the percentage underground. The break-even point is 
reached when 71% (case 1 at 10% interest) and 97% (case 2 at 5% interest) of the trajectory is 
underground. This means a VSC HVDC solution is cheaper than an ac solution if more than 43 km 
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(case 1 at 10% interest) or 58 km (case 2 at 5% interest) of the 60 km length of the trajectory 
Beverwijk-Bleiswijk is underground. As there is no more precise data available, in this case a unit price 
of 7 M€/krn for a 4 GW underground connection, the same unit price as for a 2 GW connection, is 
assumed, probably being an underestimation. 

Cost r.Ïio 11.c i H~oc Light 

0.6 

0.4 

0.2 

10 20 30 40 50 60 70 80 . 90 100 
l'ercenhge undef9round 

Figure 15: Cost ratio ac I VSC HVDC versus percentage underground. 

8. 7 Conc/usions 
In this chapter, the results of chapter 7 are used, as the different alternatives for the reinforcement of the 
Randstad region are compared on an economical basis. Por the analysis the net present value method is 
used, with discountrates of 5, 7.5 and 10 %. 

The de solutions proposed in chapter 7 are compared to a 100% OHL and a 100% underground ac 
connection. The costs are estimated at 1 M€/km and 7 M€/km respectively for a double circuit. The 
cost for one VSC HVDC link of 1100 MW is 163 M€. In this study staged development is not taken 
into account for underground ac cables because the available cost estimates are toa rough. When 
detailed cost information is available, the influence of staged development should be taken into 
account. Exactly the same investment scheme as VSC HVDC can be used for underground ae cable. 

When the price of the de link is between both alternatives, the break even distance (percentage that has 
to be overhead in order to have costs equal to the de connect"ion) is also caleulated. 

The comparison of different investment strategies fora 2 x 1100 MW VSC HVDC link by 2020, bas a 
net present value between 239 and 297 M€. This would make the de connection 4 to 5 times more 
expensive than an overhead line, and 1.45 to 1.75 times cheaper than the AC cable connection. The de 
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connection becomes the most economical when more than 30 km needs to be underground (or more 
than 40 km in the 297 ME case). 

In the 3000 MW case, the cost for the de connections would be between 315 ME and 407 ME. The cost 
of the VSC HVDC solution is situated between the costs for an all underground or all overhead ac 
solution. When a significant part of the trajectory can be overhead, this solution is not economically 
competitive. 
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9 Conclusions 

Load flow calculations show that it is sufficient to install one 1100 MW VSC HVDC connection by 
2012. It is verified that this solution is N-1 contingent. The installation of this single HVDC line also 
supports the region Beverwijk: when both connections between Beverwijk and Oostzaan (or Diemen) 
are out of service. When this would occur, the de link maximally has to transport about 900 MW. The 
overall system losses are neither positively, nor negatively affected in a major way by the choice for 
VSC HVDC compared to the classica! ac solution. The VSC HVDC solution would also accommodate 
the installation of the planned 750 MW wind power park, which connected to Beverwijk. 

For the period 2012-2020, a rising Ioad at the Beverwijk region is projected. A further increase of 
offshore wind power is planned. We estimate that the maximum installed wind power connected to 
Beverwijk in 2020 will not be above 3 GW. By then, one aclditiona1 VSC HVDC circuit of 1100 MW 
would be neecled. 

The comparison of different investment strategies for a 2 x 1100 MW VSC HVDC link by 2020 
resulted in a net present value of the investment cost beh:veen 239 and 297 ME. This would make the de 
connection 4 to 5 times more expensive than an overhead line, and 1.45 to 1.75 times cheaper than the 
ac cable connection. This would mean that the de connection offers a more economical solution when 
more than 30 km needs to be underground (or more than 40 lan in the 297 ME case). These figures are 
based on cost estimates for ac overhead lines of 1 ME/km and for ac underground cables of 7 M€/km 
without taking into account staged development. 

TenneT additionally demandecl that by 2020, it should be possible to transport 2 GW of power towards 
Beverwijk and 3 GW of power away from Beverwijk when both connections between Beverwijk and 
Oostzaan are open. This scenario is assumed to be not realistic. Nevertheless, in order to accommodate 
such power flows, 3 GW of de power comrnctions have to be established. This would result in the 
installation of 3 HVDC 1100 MW cable systems. However, uncertainty is high. When the 3000 MW 
option is considered, the investment cost for the VSC HVDC solution is still situated between the costs 
for an all overhead and all underground ac solution. 

The cost clepends on many factors, but VSC HVDC is competitive with an ac solution when of apart of 
the trajectory is desired to be underground. 
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Executive Summary 

The importance of interconnection capacity for the development of the European electricity 

market has been emphasised in recent years by the European Commission. Therefore, both 

regulators and governments are highly interested in the available transmission capacity to their 

surrounding countries. The situation between Germany and the Netherlands is characterized 

through grid constraints so that a joint auction of the grid capacity between bath countries was 

implemented in 2000. lncreasing transit flows in the area of BENELUX occurs and new phase 

shifting transformers wil! be installed in the Belgian grid near to the border with the Netherlands. 

The demand for cross border transmission capacity wil! remain high in a further evolving 

electricity market. As the grid constraint still persists,TenneT and RWE Transportnetz Stram 

(RWE TSO) have initiated this joint study to evaluate options for increasing the grid capacity 

through building of a new power line. 

Ina first step the most promising points of connection between the 380 kV grid of TenneT and 

RWE Transportnetz Stram were identified. The identified routes are the connections between 

the following substations: 

Doetinchem (NL) - Niederrhein (D), 

Boxmeer (NL) - Niederrhein (D) and 

Maasbracht (NL) - DOiken (D) 

For each new connection the additional available transmission capacity was calculated through 

thorough laad flow studies, (n-1 )-calculations and TTC-calculations based on several scenarios 

(export 0, export NL, high wind infeed etc.). Furthermore the need for additional phase shifting 

transformer was evaluated. In parallel the feasibility for getting the necessary permits for 

bui)ding a new power line was assessed. 

The results are, that a power line Doetinchem (NL) - Niederrhein (D) could increase the 

available capacity by about 1000 MW up to 2000 MW and it would have a positive impact on 

system security due to balancing the load flow on all connections between Germany and the 

Netherlands. As the laad flow becomes more balanced there is no need to introduce additional 

phase shifting transformer. In addition getting the necessary permits for this new corridor seems 

to be the most feasible option even though some valuable areas have to be crossed. The cost 

are roughly estimated to about 70 million € plus the casts in the necessary restructuring in the 

internal grids of each TSO. 
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Encouraged by those very positive results TenneT and RWE TSO decided that they want to 

improve the interconnection capacity of Germany an the Netherlands by building a new line 

Doetinchem (NL) - Niederrhein (D) provided that a financing model will be found leading to an 

economically realisation of the project. 

lnvestments of this dimension need the right politica! and regulatory position of points. 

Therefore a market oriented interest of the invested capita! as well as a pragmatic approval 

practice for new routes are essential constituents for the success of the project. Nowadays the 

approval procedures for a new current marked-out route takes five up to six years. The politica! 

support that this time frame can be shortened is expected and would be very helpful for the 

realisation of the project. 

Consequently the following actions were initiated: 

TenneT and RWE TSO will contact their respective regulators to get approval for the 

necessary funding of the new transmission line. 

A technica! study will be performed to finalise the technica! concept. 

As the licensing process of the new power line seems to be the critica! paths both 

TenneT and RWE TSO will initiate the licensing process immediately. 
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2 lntroduction 

2.1 Background 

The importance of interconnection capacity for the development of the European electricity 

market has been emphasised in recent years in a number of directives and other statements 

issued by the European institutions, like the recent Directive on Security of Supply and 

lnfrastructure Development and the earlier outcome of the Barcelona summit. 

In the Green Paper on a European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, 

presented by the European Commission to the European Parliament and the European Council, 

the development of a "priority interconnection plan" in order to increase interconnection capacity 

has been identified, among other issues of the European Energy Policy, as a priority issue in 

this policy for the years 2006 and 2007. On 23 March 2006, the European Council recognised 

that increasing the interconnection capacity and improving the infrastructure are urgent 

challenges to be faced at the EU level. They must be realised through the European Energy 

Policy and through the "reviewing of the legal framework to speed up the administrative 

authorisation process" for building new transmission lines. 

2.1.1 The current situation in Europe 

Figure 1 shows the control areas of the European transmission system, which consist of 

internally strongly meshed networks forming the national security areas of the interconnected 

system. The continental interconnected extra high-voltage grid (UCTE area) was mainly 

developed to link the participating countries and increase the security of supply by providing 

back-up in case of local shortages and to lower the necessary reserve margins for each country. 

In principle, it was not designed for bulk electricity transmission, although the exchange of 

energy gradually increased thanks to the growing available interconnection capacities. 

Opening the European electricity markets led to a great increase in electricity transmission 

between the participating countries as traders dealt on the basis of price differences between 

countries. As a consequence, transmission constraints occurred and the system is being 

operated closer to its technica! limits. As the national systems are highly meshed, today's 

congestions occur mainly on international tie-lines. Therefore, both the European Commission 

and the national governments and regulators have a strong focus on strengthening the grid 

between countries in regions where constraints regularly occur. 
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The TSOs are required to manage these constraints on market-based principles as requested 

by the relevant EC Directive on cross-border transmission. 

- Actie-line 

- HV-DC tie-line 

,& Congestions 

,&. Auctioning of 
Capacities 

Figure 1: lnterconnection in Europe 

2.1.2 Transmission capacity between Germany and the Netherlands 

The transmission capacity between the Netherlands and Germany is lower than required by the 

markets, so that constraints frequently occur. Consequently, a joint auction has been 

implemented. The auction for Belgium, Germany and the Netherlands is operated jointly by Elia, 

E.ON Netz, RWE Transportnetz Stram and Tenneî. 

As the constraints persist throughout the years, market players as well as the German and 

Dutch governments and regulators have asked whether ~dditional capacity can be brought to 

the marlcet by building new power lines between Germany and the Netherlands. A first 

investigation led to the conclusion that there seem to be certain grid reinforcement options. 

However, their feasibility has to be thoroughly investigated. For this reason, Tenneî and RWE 

Transportnetz Stram are performing this study to evaluate the effectiveness and casts of the 

various options. 
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2.2 Goals of the study 

The main goal of this study is to develop an overview of the possibilities to increase the 

commercially available cross-border capacity between the Netherlands and Germany. lt is 

important to point out that in this study the maximum available possible capacity is examined 

which is defined as Total Transfer Capacity (TIC) value. The capacity that can be provided to 

the market is the TIC value reduced by the Transmission Reliability Margin (TRM) resulting in 

the Net Transfer Capacity (NTG) value. The robustness of the system will be analysed as wel!. 

The following topics wil! be analysed: 

The impact of new extra high-voltage power lines on the available capacity and security 

of the grid 

The impact of new phase shifting transformers on transfer capacity 

The possibility of receiving a permit for the construction of the power line 

The economie aspects and the time required for realisation 

The various options which are technically possible wil! be evaluated in an assessment matrix. 

Criteria of the assessment matrix wil! be the increase in available capacity, the impact on 

system security and casts and the options of obtaining permission for a new power line. 

lt is not the aim of the study to perform an in-depth analysis of the feasibility of the technica! 

realisation of each new power line considered. If the decision, based on the first results, is made 

to further investigate one of the options, a full feasibility study regarding the technica! realisation 

and financial model aspects of a new power line wil! need to be performed. In addition the 

reinforcements needed in the internal grid wil! have to be analysed by each TSO individually. 
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3 Methods and assumptions 

The effect of the above-mentioned measures were analysed by means of laad flow calculations. 

Short circuit current levels were roughly evaluated. The calculations were based on knowledge 

of the UCTE grid and on detailed information exchanged between TenneT and RWE 

Transportnetz Stram; known grid extensions were taken into consideration as well. 

Bath companies used the same data for their calculations to evaluate the impact of the options 

on the laad flow and to identify potential constraints in the network with their own analysis tools. 

Relevant scenarios for transits, wind infeed or expected generation development were jointly 

outlined and formed the basis tor the network calculations in bath companies. Verifications of 

calculation results which were frequently made during the study ensuring the quality of data 

management and calculations. 

3.1 Reference network 

The base data record for the network calculations in this study is the UCTE data record for the 

winter of 2008. îhis record was enhanced with the real network data of grids of 11 O kV and 

higher of TenneT and RWE Transportnetz Stram. To consider developments with a significant 

impact on the calculation results, the main changes in the grids of TenneT and RWE 

Transportnetz Stram to be expected until 2012 were included. All relevant phase shifting 

transformers in the Benelux region and in ·Germany were included in detail. The data records 

were exchanged in the common UCTE format. 

3.2 Generation development in the Netherlands and Germany 

Generation in NL located in networks with a voltage level of 110 kV and higher 

Present situation 

The present situation regarding generation in the Netherlands is characterised by large imports 

for economie reasons. The installed capacity of about 22 GW is able to cover the peak laad of 

approximately 18 GW, but imports seem to be attractive. 

Expected situation in 2012 

Same 1,600 MW of new generation is expected to be connected to the 380-kV grid and some 

300 MW to the 150-kV grid. Furthermore, many initiatives are being taken to build new 

generation facilities, but the final decisions still have to be made. 
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An interconnection to Norway is currently under construction and an interconnection to England 

is expected to be realised. 

Generation in D located in networks with a voltage level of 110 kV and higher 

Present situation 

The present situation regarding the generation pattern in Germany is characterised by more 

than 18 GW wind infeed, predominantly in the north of Germany. The total generation capacity 

amounts to about 120 GW. In 2005, 17% of the total amount of electricity was praduced by 

renewable and cogeneration units. Requests have been made for the connection of about 

20 GW of new conventional generation units to the transmission grid. Of this 20 GW, about 

1 O GW will be located in the transmission grid of RWE Transportnetz Stram. 

Expected situation in 2012 

The development of generation in Germany is mostly affected by the "consensus of nuclear 

power" (Kernemergiekonsens) and the increasing wind infeed. The consensus of nuclear power 

will lea~ to a shut-down of about 7000 MW of nuclear power generation until 2012. The grid of 

RWE Transportnetz Strom will be affected by about 2500 MW in the south. Especially in the 

transmission grid of RWE Transportnetz Stram, a significant shift of generation units fram the 

south to the northern part of the grid is expected. This can be derived fram the announced 

investments by the power plant industry {Table 1) in the area of RWE Transportnetz Stram. In 

the northern part of the transmission grid of RWE Transportnetz Stram in the area fram 

Cologne/Aachen up to the area of the Ruhrgebiet, the requested investments amount to about 

1 O GW conventional power plants. 

Long-term development scenarios 

The long-term scenarios concerning the generation development as of 2012 are based on a 

further increase in wind generation as well as the continuing shut-down of nuclear power plants. 

For the construction of new conventional power plants, the forecast is extremely difficult as it will 

depend on the C02 scenarios and the development of the European market. 
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Table 1: Published requests for connec~ion to the grid of RWE Transpqrtnetz Stram [1] 

RW F. îl'anspor tnrtz Strem f~Vl'~ 
NelzarJschlussbegehren für Bnspeisungen, die zur Zeil van RWE Trensportnetz S~rom bearbeltet werden 

'" "'~ " p:.1 ! ; 1 - . "" " ! 1=-1 1 = ! - . . 
11 11 ! B 11 • 11t 1.1 ' f:flll! • ll l !.._, ,~" , . 1•: ! . 

. 700021117 Mainz 750 31.03.2005 
•700023413 Duisbura · 900 .. 01.0B.2005 · 

. ·700023599 Frankfurt 100 08.0B.2005 
.700023798 D05seldorf · altemotiv Köln . 750 29.0B.2005 
700023999 Marl 450 altemativ 450 + 690 ·12.09.2005 
700024434 Haaen 190 allenmliv 790 04.10.2005 

. ·. 700027147 Lonen .. 800 altemativ 2 x BOD 13.02.2006 
-700027225 Lonen 790 20.02.2006 

. : 700028394 Dillinaen 20 . . 20:03.2000 

700027993 Es~en, oltemativ Hamm 
1 x 850 (Essen), ollemativ 
2 x 850 (Essen), attemativ 24.03.2006 

Ie 1 x 850 (Essen und Hamml 
700029557 Ensdarf 900 eltemallv 2 x 900 12.05.2006 
700029596 Duisouro 70 eltemntiv 110 01.06.2006 

. 700030326 Uerdinoen 800 20.07.2006 
700030364 Gelsenkirchen .. .. 1055 . . . . . ·24.07.2006 

. . 700030384 Weiher 790 28.07.2006 
"700030730 Köln . . 800 . .. .. 21.09.2006 

. . . 
. . 

. . 
. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 
. . 

. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

Stand: 21.092005 

3.3 Load development in NL and D 

Load in NL located in networks with a voltage level of 110 kVand higher 

The peak laad is about 18 GW and it is expected to increase by 2% per year until 2012. 

Load in D Jocated in networks with a voltage level of 110 kV and higher 

The peak laad value in 2005 in Germany was about 76.7 GW. In the control area of RWE 

Transportnetz Stram this value was about 23 GW (vertical laad) in 2005. The laad structure in 

the transmission grid of RWE Transportnetz Stram is characterised by laad centres in the areas 

of the Ruhrgebiet, Cologne, Frankfurt and along the Rhine to the south and in the Stuttgart and 

Mannheim regions. 

Regarding the transmission grid the laad value wil! probably stagnate until 2012. There are 

areas in which an increase of the laad is expected and areas where the laad wil! decrease due 

to structural changes in the area (e.g. Ruhrgebiet). As far as possible, these developments have 

been taken into account in the data records. 
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3.4 Wind infeed 

Development in the Netherlands 

At the moment, 1,200 MW has been installed onshore and 220 MW of new generation is under 

construction offshore. Onshore, the installed capacity could grow up to 2000 MW. Offshore, 

there are great possibilities but the development in time is unclear. An installed offshore 

capacity of 750 MW is expected for 2012. 

Development in Germany (dena grid study) 

The development of installed wind energy capacity in Germany has been derived from the 

"dena grid study" [2] and forecast in a geographically differentiated manner for various regions 

for the years 2007, 201 O and 2015. An increase in installed wind energy capacity of 26.2 GW 

onshore and 9.8 GW offshore is forecast for the period up to 2015. 

Wind Forecast in Germany 
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Figure 2: Wind forecast in Germany 

The onshore and offshore wind power development scenarios have been drafted under the 

assumption of largely positive politica! and economical framework conditions. lf these conditions 

should remain valid only in part, the assumed 20% share of renewable energy sources in power 

generation already expected for the year 2015 could only be realised with a delay of some 

years. 
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By 2015, a total capacity of 47.3 GW of renewable energy sources should be installed, raising 

the share of renewable energy in the total electric power generation trom today's 10% to some 

20%. The average full-load hour figure tor wind turbines has been calculated at 1,650 h/a in 

2007, rising to 1,960 h/a in 2010, and to 2,150 h/a in 2015. The reason for the increase by 

about 30% is the growing replacement of old wind turbines by more efficient ones, and the use 

of productive sites in the North Sea and the Baltic Sea. 
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4 Grid extension scenarios and further options 

4.1 lntroduction and Base Case Scenario 

The Base Case Scenario is a realistic representation of the 2012 network, generation and load 

pattern. The Base Case Model (BCM) consists of the Dutch and German systems for the year 

2012, while for the other subsystems the Long-Term Reference Model (LTRM, 2008 status) is 

used (see also chapter 3.1 ). The combined data set will be used as the BCM for the joint study. 

The starting points for the Dutch system are as described in the Capacity Plan of TenneT [3] 

(chapter 6 describes the starting points for the network changes in 2006-2012). The German 

system is a detailed model (110 kV and higher) of the system of RWE (2012 status) and a 

model of the system of 220 kV and higher of the other German TSO on UCTE data base level. 

In the base case, the following basic values are adapted (based on the scenario for the winter 

2008 LTRM): 

1. A total Dutch import of 4,200 MW: physical import from Germany of 3000 MW and from 

Belgium of 1,200 MW 

2. The load is based on "today's" values; no significant increases are expected 

3. Wind generation in Germany: about 6000 MW 

4.2 Scenarios 

Beside the BCM, several other scenarios were investigated. The main focus in these different 

scenarios is the international power exchange which differs from scenario to scenario. For the 

development of these scenarios, the most important aspects were taken into account, e.g.: 

o Trends in generation development 

o Trends in the development of renewable infeed 

o Trends in laad development 

o Experiences with today's market behaviour 

o Experiences with today's physical laad flow behaviour 

o Possible transit and exchange scenarios 

o System operation margin for extreme scenarios 

To consider as many market situations as possible with their different generation patterns, two 

situations with very different international power exchanges were taken into account by 
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developing the scenarios. Below, these situations wil! be indicated by Scenario-Groups "West" 

and "East". 

"West" scenarios 

The situation is basically characterised by the following differences compared to the L TRM 

UCTE power exchanges for 2008: 

o lncrease in generation in Germany (5,300 MW) 

o Decrease in generation in the Netherlands (900 MW) 

o Decrease in generation in Switzerland (970 MW) 

o Decrease in generation in Austria (380 MW) 

o Decrease in generation in France (3050 MW) 

With these changes, the West situation results in main power flows in the western part of 

Europe from the north to the south (see blue arrows in Figure 3). Only a minor part of the laad 

flow goes through the eastern countries (see red arrows in Figure 3) 

Scenarlos ·,;West" 

TrendWtth oeneriitlon reiludion In 
France, Ausir!" and SwHzerland o Resulli>g dilfenncês lntransn fbws 

·7,-zr..,_c,.wt/ 

Oecreeie d gènefatlon 

Figure 3: Shifting of power production and the resulting changes in power exchanges and 
additional (transit) flow directions in the "West" scenarios (qualitative illustration) 
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"East" scenarios 

The situation is basically characterised by the following differences compared to the L TRM 

UCTE power exchanges for 2008: 

o lncrease in generation in Germany (5300 MW) 

o lncrease in generation in Spain (2500 MW) 

o lncrease in generation in ltaly (1500 MW) 

o Decrease in generation in the Netherlands (900 MW) 

o Decrease in generation in Poland (3000 MW) 

o Decrease in generation in Czech Republic (2000 MW) 

o Decrease in generation in Slovakia (1000 MW) 

o Decrease in generation in Denmark (500 MW) 

o Decrease in generation in Switzerland (970 MW) 

o Decrease in generation in Austria (380 MW) 

o Decrease in generation in France (550 MW) 

With these changes, the situation results in main power flows in the eastern part of Europe from 

the north to the south (see red arrows in Figure 4). Only a minor part of the laad flow goes 

through the western countries (see blue arrows in Figure 4). 

Scenarlos "East" 

Trend wlth aenelllllon reduction In 
Eastem Europa anil Denmark 

Resunnu cfdreronces In trensH tmws 

lo 

lleêrêase rlgenènllor\ 

Figure 4: Shifting of power production and the resulting changes in power exchanges and 
additional (transit) flow directions in the "East" scenarios (qualitative illustration) 
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Many other situations can be imagined which result in power exchanges somewhere between 

those of the two considered situations ("West" and "East"), but for these investigations the load 

of the interconnections between the Netherlands and Germany and Belgium and the 

Netherlands will lie between the values reached due to the "West" and "East" scenarios. 

For both of the situations illustrated in Figure 3 and Figure 4, the following scenarios are 

considered for the network calculations to evaluate the influence of the examined options on the 

power flows and the system security. 

To realise the desired exchanges between Belgium and the Netherlands, in each scenario the 

settings of the Belgian phase shifting tranformer are changed during the calculations, but they 

should re main within the technica! range of these devices. 

lncluding the base case, there are 18 scenarios in total which arise due to combinations of the 

above-named basic conditions. The various scenarios are described in more detail below: 

Scenarios 1 (East/West), Base Case 

Scenarios as described before. 

Scenarios 2 (East/West), lncreased import Dutch system 

Scenarios with increased import by the Netherlands of up to about 6200 MW. In these 

scenarios a physical power exchange of 5000 MW from Germany to the Netherlands 

and 1200 MW from Belgium to the Netherlands is assumed. Compared to the base 

case, the import by the Netherlands increases by about 2000 MW. 

Scenarios 2T (East/West), lncreased import Dutch system 

Scenarios with increased import by the Netherlands of up to about 6200 MW. In these 

scenarios a physical power exchange of 6200 MW from Germany to the Netherlands 

should be reached. On the border between Belgium and the Netherlands the exchange 

should be adjusted to 0 MW by the phase shifting transformers. Compared to the base 

case, the import by the Netherlands increases by about 2000 MW. 

Scenarios 3 (East/West), Export Dutch system 

Scenarios with export by the Netherlands of about 1800 MW. In these scenarios a 

physical power exchange of 3000 MW from the Netherlands to Germany is assumed. On 

the border between Belgium and the Netherlands an exchange of 1200 MW from 
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Belgium to the Netherlands is programmed. Compared to the base case, the power 

generation in the Dutch system increases by about 6000 MW. Therefore, the generation 

is reduced by about 2000 MW in Germany, 2000 MW in France, 1000 MW in Austria and 

1000 MW in Switzerland. 

Scenarios 3T (East/West), Export Dutch systern 

Scenarios with export by the Netherlands of about 1800 MW. In these scenarios a 

physical power exchange of 1800 MW from the Netherlands to Germany should be 

reached. On the border between Belgium and the Netherlands the exchange should be 

adjusted to O MW. Compared to the base case, the power generation in the Dutch 

system increases by about 6000 MW. Therefore, the generation is reduced by about 

2000 MW in Germany, 2000 MW in France, 1000 MW in Austria and 1000 MW in 

Switzerland. 

Scenarios 4 (East/West), High wind 

Scenarios with high wind production in bath (northern) Germany and the Netherlands. 

Due to wind infeed, the export of Germany increases by about 6000 MW from 4000 MW 

to 10000 MW and in the Dutch System the generation increases by about 2200 MW up 

to the base case. In these scenarios a physical power exchange of 800 MW from 

Germany to the Netherlands is assumed. On the border between Belgium and the 

Netherlands an exchange of 1200 MW from Belgium to the Netherlands is programmed. 

Compared to the base case, the power generation in the Dutch and German systems 

increases by about 8200 MW. Therefore, the generation is reduced by about 4200 MW 

in France, 2000 MW in Austria and 2000 MW in Switzerland. 

Scenarios 4T (East/West), High wind 

• Scenarios with high wind production in bath (northern) Germany and the Netherlands. 

Due to wind infeed, the export by Germany increases by about 6000 MW from 4000 MW 

to 10000 MW and in the Dutch System the generation increases by about 2200 MW up 

to the base case. In these scenarios a physical power exchange of 2000 MW from 

Germany to the Netherlands should be reached. On the border between Belgium and 

the Netherlands the exchange should be adjusted to 0 MW. Compared to the base case, 

the power generation in the Dutch and German systems increases by about 8200 MW. 

Therefore, the generation is reduced by about 4200 MW in France, 2000 MW in Austria 

and 2000 MW in Switzerland. 
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Scenarios 5 (East/West), High wind and export to Belgium 

Scenarios with high wind production in bath (northern) Germany and the Netherlands. 

Due to wind infeed, the export of Germany increases by about 6000 MW from 4000 MW 

to 10000 MW and in the Dutch System the generation increases by about 1400 MW up 

to the base case. In these scenarios a physical power exchange of 4000 MW from 

Germany to the Netherlands is assumed. On the border between Belgium and the 

Netherlands an exchange of 1200 MW from the Netherlands to Belgium is programmed. 

Compared to the base case, the power generation in the Dutch and German systems 

increases by about 7400 MW. Therefore, the generation is reduced by about 3400 MW 

in France, 2000 MW in Austria and 2000 MW in Switzerland. 

All these scenarios, including the main exchange values in the Benelux region, are summarised 

in Table 2. 
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Table 2: Exchange scenarios (exchanges in MW) 

Scenario Description Exchange Physical Physical Exchange Delta 
NL total exchange exchange D total with 

BE-NL D-NL base 
case 
D-NL 

1 West Base Case -4,200 - 1,200 -3,000 4,000 

1 TWest Base Case -4,200 0 -4,200 4,000 - 1,200 

2 West lncreased import Dutch -6,200 - 1,200 -5,000 6,000 - 2,000 
system 

2 T West lncreased import Dutch -6,200 0 -6,200 6,000 - 3,200 
system 

3 West Export Dutch system 1,800 - 1,200 3,000 2,000 6,000 

3 TWest Export Dutch system 1,800 0 1,800 2,000 4,800 

4 West High wind -2,000 - 1,200 - 800 10,000 2,200 

4 TWest High wind -2,000 0 -2,000 10,000 1,000 

5 West High wind and -2,800 1,200 -4,000 10,000 - 1,000 
Export to BE 

1 East Base Case -4,200 - 1,200 -3,000 4,000 

1 T East Base Case -4,200 0 -4,200 4,000 - 1,200 

2 East lncreased import Dutch - 6,200 - 1,200 - 5,000 6,000 - 2,000 
system 

2 T East lncreased import Dutch - 6,200 0 - 6,200 6,000 - 3,200 
system 

3 East Export Dutch system 1,800 - 1,200 3,000 2,000 6,000 

3 T East Export Dutch system 1,800 0 1,800 2,000 4,800 

4 East High wind -2,000 - 1,200 - 800 10,000 2,200 

4 T East High wind -2,000 0 -2,000 10,000 1,000 

5 East High wind and - 2,800 1,200 -4,000 10,000 - 1,000 
Export to BE 
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4.3 lmprovement in the usage of installed capacity 

In order to improve the utilisation of existing assets, two options exist. Firstly, one should 

consider enhancing the permissible transmission capacity of each line involved. This was 

examined some years ago. As a result reinforcement measures were taken to increase the 

transmission capacity of the line between Maasbracht and Rommerskirchen/Oberzier to the 

upper limit. The second option is to install load flow control elements such as phase shifting 

transformer. Such a device was installed on the Hengelo - Gronau interconnection long ago 

and after in in-depth investigation TenneT installed phase shifting transformers on the 

Meeden - Diele interconnection in 2002/2003. Recently it was found out that the placement in 

the grid of the phase shifting transformer in Gronau could be improved and since then the 

permissible transmission capacity on the Hêngelo interconnection has been increased. With 

these measures the limits of the installed capacities are reached. 

4.4 Building new lines 

In this analysis, the impact of new power lines on the cross-border capacity and on system 

security will be evaluated. The following options will be taken into consideration in this regard: 

Niederrhein - Boxmeer 

DOiken - Maasbracht 

Doetinchem - Niederrhein 

The options of interconnections between Niederrhein and Boxmeer, Dülken and Maasbracht as 

well as the interconnection between Doetinchem and Niederrhein will be investigated as an 

overhead line with a double circuit for 380 kV. The capacity of these lines is about 1800 MVA 

per circuit. 

The employment of additional load flow controllers (phase shifting transformers) in combination 

with the new options on the border between Germany and the Netherlands will also be 

discussed. 
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5 Network calculations 
The network calculations were made primarily with regard to the effectiveness of the 

investigated grid extension options. For that reason, the adopted load flow of the options in the 

different scenarios and the impact on the network security was examined. For these 

investigations, load flow calculations, (n-1) calculations and TTC calculations were necessary. 

Furthermore rough evaluations of the short circuit current levels were done. 

5.1 Load flow calculations 

For all 18 scenarios listed in Table 2, network calculations were performed. Therefore, in each 

scenario the load flow results were taken up without any additional interconnections and with 

the various new grid extension options which have been investigated in this feasibility study. 

Predominantly, the results were analysed with regard to the active power. The reactive power, 

the voltage levels and the angles in the calculation results were evaluated. 

The first important result which can be noted is that because of the high transit flows through 

the Netherlands and the limited adjustment range of the phase shifting transformers between 

the Netherlands and Belgium, compliance with the preconditions set in section 4.2 is not 

possible in all cases. In the scenarios 1 West, 2 West, 4 West and 5 West, the desired 

exchange of 1200 MW from Belgium to the Netherlands can't be adjusted by the phase shifting 

transformers. In addition, it is even impossible to adjust the load flow between Belgium and the 

Netherlands to zero for the scenarios 2 West, 4 West, and 5 West. lt must be stated that without 

any phase shifting transformer between Belgium and the Netherlands calculation results would 

show even higher transit flows. 

A second important result is that the option of a new interconnection between Doetinchem and 

Niederrhein in nearly all scenarios is the new connection with the highest load flow. In most 

scenarios, the grid extension option between DOiken and Maasbracht is the new connection 

with the lowest load flows. The connection between Boxmeer and Niederrhein wil! adopt 

marginally less active power than the connection between Doetinchem and Niederrhein. 

Table 3 and Table 4 show a comparison of the grid extension options with regard to the 

resulting load flows in the various scenarios. Because of the impact of the exchange between 

Belgium and the Netherlands on the exchange between Germany and the Netherlands, this 

value has also been added in the tables. Table 3 contains the load flow results for the "West" 

scenarios and Table 4 contains the results for the "East" scenarios. 
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For those scenarios in which the programmed exchange between Belgium and the Netherlands 

cannot be adjusted by the phase shifting transformers, the exchange value (preferably one that 

is close to the desired value) has been added to the tables (marked in yellow). 

Table 3 : Results of laad flow calculations for the West scenarios 

lnterconnector Scenario 

1 Wesl 1 TWesl 2Wesl 2TWesl JWesl JTWesl 4Wesl 4 TWesl 5Wesl 

Bo.xme1r "Niederrheln 1299MW 1299 MW 1816MW 1862MW 550MW 550MW 1464 MW 1464 MW 1617MW 

&chana• B -> NL -15 Mw -15MW 230MW -6MW ·159lMW -1597MW -2237MW -2237MW ·1790 MW 

Maasbracht - DOlk1n 921MW 921 MW 1379MW 1450MW 243MW 243MW 1024MW 1024 MW 1088MW 

&chanm B-> NL 2B MW ---uMW- 239MW-. ~w-i-~157SMW i--:1575 MW- - -2221 MW -2221MW -1775MW 

DaeUncht m. Nltdtrrheln 1377MW 1387 MW 1834MW 1889 MW 395MW 395MW 1231MW 1231 MW 1332MW 

&ch•na. B-> NL 43/.IW -37MW 277MW -35MW -1573/.IW -1573MW -2187/.IW -2187MW -1738MW 

Scenario J Exchange 
Base Case Base Case erh. Imp. NL erh. lmp. NL Export NL ExportNL Wlndszenarlo Windszenarto Wlndszenarlo 

B ->NL 
B ·>NL B->NL B ->NL B->NL B ->NL B ·>NL B·>NL B ·>NL B ->NL 

1200 MW OMW 1200 MW OMW 12DOMW OMW 1200 MW OMW ·1200 MW 

Table 4: Results of laad flow calculations for the East scenarios 

lnterconnector Scenario 

1 East 1TEasl 2 Easl 2 T Easl 3 Easl JTEasl 4Easl 4 T Easl 5Easl 

Boiim• er - Nlederrheln 945MW 1224 MW 1515MW 1775MW 161 MW 161MW 1041MW 1041MW 1527 MW 

- JEichanae B ' >.NL 1191MW ·28MW 1199MW 6MW -285MW -285MW -787MW -787MW -1790MW 

Maasbracht • DOiken 506MW 902MW 1034MW 1414MW 222MW 222MW 522MW 522MW 1088 MW 

Eichaffeie B ->~NL - 1246MW ·19MW 1218MW BMW -246MW -246MW -751MW -751MW -1775MW 

DoeUnchem " Niederrheln 1205MW 1409MW 1701MW 1909MW 181 MW 181MW 1012MW 1012MW 1333 MW 

- -E>tchanae B -> NL 1196 MW ·9MW 1227MW ·SMW -275MW -2751./W ·158MW -758MW ·1738MW 

Scenario J Exchange 
Base Case Base Case erh. lmp. NL orh. lmp.NL ExportNL ExportNL Wlndszenarlo Windszenario Wfndszenarto 

B·>NL B->NL B ->NL B ->NL B->NL B ->NL B ->NL B ·>NL B->NL 
B ->NL 

1200 MW OMW 1200MW OMW 1200 MW OMW 12DO MW OMW -1200 MW 
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5.2 (n-1) calculations 

The (n-1) calculations have been subdivided into two steps. In the first step the (n-1) 

calculations were made for outages with regard to the interconnections between the 

Netherlands and Germany and the Netherlands and Belgium. These calculations were done for 

all grid extension options. In the second step the (n-1) calculations were extended to the grid 

areas inside Germany and the Netherlands. Because of the results of the laad flow calculations 

and the investigations of the feasibility of licensing, these calculations were made in more detail 

for the most promising option Doetinchem - Niederrhein. For all other grid extension options, 

these calculations were done in part only. 

5.2.1 (n-1) calculations on interconnection tie-lines 

Through these calculations, the impact of outages of tie-line interconnections was investigated. 

Firstly, the calculations were made without any additional tie-line and subsequently the various 

grid extension options were examined. 

In the scenarios 1 West, 3 West and 1 East and 3 East, no violation of the (n-1) criterion was 

found at all. These scenarios were therefore no langer considered for further examinations 

concerning tie-line outages. 

Scenario 2 West with increased import by the Netherlands results in the highest loads on the 

interconnections between Germany and the Netherlands. On the other hand, due to high wind 

infeed in the north and decreased generation in the south, scenarios 4 West and 5 West lead to 

the highest load on the border between Belgium and the Netherlands. These scenarios (as 

illustrated in Figure 5) have been examined in more detail. In all other scenarios no violation of 

the (n-1 )-criterion was found. 

NL 
-6200MW 

B 
-2000MW 

F 
+4600MW 

D NL 
+ 6000 MW -2000 MW 

Scenario 2 

B 
-2000 MW 

F 
+430 MW 

D 
+ 10000 M 

Scenario4 

Figure 5: Scenario 2 with the highest laad on the border between the Netherlands and Germany 
and scenarios 4 and 5 with the highest load on the border between the Netherlands 
and Belgium 
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The results of the load flow for scenario 2 West under the assumption that one line (circuit) fails, 

are as follows (Figure 6). The different colours represent the different grid extension options 

compared to the grey coloured case ("current state") which refers to the situation without any 

additional interconnection. Only the options of new interconnections between Doetinchem

Niederrhein and Boxmeer-Niederrhein could prevent the overlaad of the remaining line Gronau

Hengelo in the investigated scenarios. 

D Boxmeer - Nlederrhein DMaasbracht • Dülken lil Doetinchem • Niederrhein D current state 

140 

NL-D B-NL new lines 
120 

r: Load relieving 
up to more 
than 45% 

'O 

"' 0 
..J 60 

40 

20 

0 

" <b'\, "> b< () "' '\ co ~ 
~"' .;f' •<$-<b .~e .~e ~<b .,~e .~e v v v v .;:} v v Boxmeer - Niederrhein 

Maasbracht - Düiken 
Doetinchem· Niederrhein 

Figure 6: Load flow results in % for the outage of one line in scenario 2. 

The scenarios 4 West and 5 West with the highest impact on the power flows between the 

Netherlands and Belgium also lead to a high flow between Germany and the Netherlands. In 

these scenarios in genera! the power flows are smaller than in scenario 2 West, but also leads 

to the violation of the (n-1) criterion in case of an outages of one line without any new 

interconnections as in scenario 2 West. With one of the grid extension options there is no 

breach against the (n-1) criterion on the border between Germany and the Netherlands and on 

the border between the Netherlands and Belgium. However, it must be stated that internal 

network constraints in the Belgian area should be investigated. 
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• Boxmeer - Niederrhein [!Maasbracht - Dülken Doetinchem - Niederrhein D current state 

% NL-D 

Load relieving 
up to more 
than 30 % 

8 -NL 

Figure 7: Load flow results in % for outage of one line in scenario 4. 

new lines 

Boxmeer - Niederrhein 
Maasbracht - Dülken 

Doetinchem - Niederrhein 

Figure 8 illustrates, that the impact of a new line between the Netherlands and Germany on the 

border from the Netherlands to Belgium is small regarding the laad flow. The increase of the 

loading of the interconnectors from the Netherlands to Belgium is less than 5 %. That means 

that the violation of the (n-1)-criterion which exists even without any new line will still occur in 

cases with an additional interconnection and the stress of the interconnectors wil! be 

insignificantly higher. 
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% NL-D new lines B - N L ------.. 
/ "' 

100 +-------------------J------~' 1 ~ 

î ~ +------- --------------+---i! ;o!i:~~:.:::1-' 1: •~1-+----------< 
~ 00 ~-------------------+-------
"' .9 

40 

20 

h -
!i 

, 1 
~i ' -

... . 
1-.- ' 

- - ' !~~ r 1 

,, 
'! 

-

0 .µ..:L.a~..=L,-J~~·L-1--.---J.~.i....J~t~.1-1...~..L.1~' L-.--JLa1...,1:il..L~· .µ.:1:JJ....1~~~1 l!L.-J.::;J..~~..J.;.JjL..JM.L..J.--J...111L>1~'L-.-
Boxmeer - Niederrheln 
Maasbracht - DOiken 

Doetinchem - Niederrhein 

Figure 8: Laad flow results in % tor outage of one phase shifting transformer in scenario 4. 

5.2.2 (n-1) calculations extended on internal grid areas 

The (n-1)-calculations for the internal grid areas on the German and Dutch side were made 

without regard to any coordinated outages due to maintenance. 

lnternal German grid 

In the internal German grid occur only in the scenarios 2 an~ 4 violations of the (n-1 )-criterion. 

Therefore all other scenarios are not considered any more in the following. In Figure 9 the 

situation of scenario 2 West without any new interconnector is illustrated. In the internal German 

grid occurs in this situation a high !oaded area which leads in case of an outage of one line to a 

light overlaad of the remaining line. This is the only area with problems concerning the (n-1)

criterion in scenarios 2 West and 4 West without a new interconnection. 
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Figure 9: Violation of the (n-1 )-criterion without new interconnection in scenario 2 West. 

Figure 10 show the same scenario 2 West with the additional interconnector Doetinchem

Niederrhein. The laad flow is naw more even distributed on the interconnectors between 

Germany and the Netherlands as well as in the internal German grid. With the new line 

Doetinchem-Niederrhein the before overloaded line is loaded with about 60 %, so that there is 

no more breach of the (n-1)-criterion. Thus the system security in the internal German grid will 

be improved by a new line between Doetinchem and Niederrhein. 
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Figure 1 O: No more violation of the (n-1 )-criterion with option Doetinchem-Niederrhein. 

lnternal Dutch grid 

Calculations concerning the grid area inside the Netherlands have been performed for the 

network without network extension and for the network including the network extension 

'Doetinchem - Niederrhein'. All exchange scenarios ('East' 1 through 5 and 'West' 1 through 5) 

have been examined. 

The (n-1) calculation for the internal network of the Netherlands consists of the examination of 

all single branch outages and single tie line outages in the 380 kV and 220 kV network. 

During the (n-1) calculation all loadings of branches and tie lines in the 380 kV and 220 l<V 

network have been monitored as wel! as branches in the 150/11 O kV network and transformers 

connecting the 380/220 kV network to the 150/11 O kV network. Also voltages levels have been 

monitored. 
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Regarding the 380 kV and 220 kV network of Tenneî no overloading of branches and tie lines 

have been found. 

Regarding the voltages the calculation result is that in (n-1 )-calculations no significant voltage 

drops were detected in any of the scenarios. 

For a number of transformers connecting the 380/220 kV network to the 150/110 kV network 

some light overloadings were encountered. These overloadings have been encountered in all 

scenarios and do not relate to the examined network extension 'Doetinchem - Niederrhein' . 
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5.2.3 TTC calculations 

This section describes the methodology applied for the TTC caJculation and the calculated 

results for the TTC increase regarding network reinforcements between the RWE TSO Strom 

and the TenneT network. 

Definition of TTC 

(Definitions of Transfer Capacities in liberalised electricity markets, ETSO, April 2001) 

TTC: Total Transfer Capacity, the maximum exchange programme between two areas 

compatible with operational security standards applicable at each system if future network 

conditions, generation and load patterns were perfectly known in advance. 

In the calculations performed, one area is the Netherlands and the other area is defined as 

Germany and Belgium (this way, the TTC equals the import/export capabilities for the 

Netherlands). 

In this study, the increase in the TTC as a result of network reinforcements has been 

determined compared to the network without reinforcements. The folJowing network 

reinforcements have been examined: 

New line Dülken - Maasbracht (2 x 1800 MVA) 

New line Niederrhein - Boxmeer (2 x 1800 MVA) 

New line Niederrhein - Doetinchem (2 x 1800 MVA) 

TTC calculations have been performed for all five previously defined power exchange 

scenarios: 

1. Base Case 

2. lncreased import Dutch system 

3. Export Dutch system 

4. High wind 

5. High wind and export to BE 

Import capability of the Netherlands 

Scenarios 1, 2, 4 and 5 were used to eva!uate the potentia! increase in TTC for import to the 

Nether!ands. 
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Export capability of the Netherlands 

Scenario 3 focuses on the potential increase in TIC for export trom the Netherlands. 

Methodology 

As a starting point, the methodology as described by ETSO was used. In this methodology, the 

transmission limit between neighbouring countries is determined by gradually increasing the 

cross-border exchange until security limits are reached. The additional exchange is applied 

through an increase in generation on the export side and an equivalent decrease of generation 

on the import side while leaving the loads in the whole system unchanged. 

In the study, the security constraints have been defined as an occurrence of overlaad on one of 

the tie-lines on the German-Dutch and Belgian-Dutch borders, taking into account the n-1 

criterion on these tie-lines. Overloading of the nearby phase shifting transformers was also 

taken into account (not doing sa would lead to overoptimistic results for the Dutch-Belgian 

border capacity). Other (internal) network constraints were not taken into account, which makes 

that the results must be considered as preliminary. 

The settings of the phase shifting transformers at or near the German-Dutch border (Meeden 

and Gronau) have been optimised to maximise the TTC. For the phase shifting transformer in 

Belgium near the Dutch border, a zero phase shift was assumed as a starting point. As a 

sensitivity analysis, other strategies for the phase shifting transformer settings of the Belgian 

phase shifting transformers were examined as welf (limited use of the phase shifting 

transformers, limited border flow BE-NL, optimised setting to maxi mise TIC). 

In Table 5 the results are given. Scenarios 1 and 2 (Base Case and lncreased import Dutch 

system) give simifar results, as do scenarios 4 and 5 (High wind and High wind with export to 

Belgium). Therefore, the results for these scenarios have been combined in one column in 

Table 5. 
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T bi 5 nc · o t h a e increase uc sys em 
Reinforcement Import Import Export 

Network reinforcement capacity scenarios scenarios scenario 

1and2 4 and 5 3 

Base Case 2012 - - - -
l ine Dülken - Maasbracht 2 x 1800 (MVA) 2000 1000 0 

line Niederrhein - Boxmeer 2 x 1800 (MVA) 2100 2100 -100 

line Niederrhein - Doetinchem 2 x 1800 (MVA) 1500 2000 -100 

Import capabil ity of the Netherlands w ith new lines 

Network reinforcements with new lines result in an increase in the TTC value for imports 

between 1000 MW and 2100 MW. For all reinforcements, the maximum increase is about 

2000 MW. Various TTC increases have been found in the various exchange scenarios for the 

DOiken-Maasbracht and Niederrhein-Doetinchem reinforcements. This was caused by an 

increase in wind power production in the north of Germany in the "high wind" scenarios (4 & 5) 

compared to the scenarios for Base Case and lncreased import Dutch system (1 & 2), which led 

to a different laad flow pattern. Adjustment of the capabilities of the phase shifting transformers 

in Gronau and Meeden is insufficient to neutralise this effect on the TTC increase. 

The most promising new lines appear to be Niederrhein-Boxmeer and Niederrhein-Doetinchem. 

Further investigations should focus on the capabilities of the phase shifting transformers on the 

German-Dutch border to optimise the flow on the tie-lines, especially the capabilities of the 

phase shifting transformer in Gronau. 

Export capability of the Netherlands w ith new Iines 

TTC values for export from the Netherlands have been calculated, but an increase of TTC for 

export was not found (in some cases there is even a slight decrease in ITC). This was caused 

by an increase of the north to south transit flow through Belgium in case of additiona! lines 

between Germany and the Netherlands. In case of export the higher north to south transit 

results in no increase of TTC or a slight decrease of TTC caused by constraints on the Belgian

Dutch tie-lines. 
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Bandwidth settings of the phase shifting transformers in Belgium 

All previously presented results have been calculated assuming a zero phase shift of the phase 

shifting transformers in Belgium. As a sensitivity analysis, other assumptions (control strategies) 

of the settings of the Belgian phase shifting transformers have been examined as well: limited 

use of the phase shifting transformers; limited border flow between Belgium and the 

Netherlands; optimised settings to maxi mise the TTC for the Netherlands. 

Different control strategies lead to different absolute values for the TTC. The examined case 

"limited border flow BE-NL = O MW" leads to lower TTC values and 'optimised setting to 

maximise TTC' leads to higher TTC values. However, in genera! it can be stated that more or 

less the same increase in TTC can be found when examining different control strategies for the 

phase shifting transformers in Belgium. 
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5.3 Additional Load Flow Controllers in combination with examined options 

The results of the load flow calculations for the various options show that the lead of the 

interconnections between the Netherlands and Germany becomes much more balanced with 

building of a new line due to one of these options. For example, this effect is presented in 

Figure 11 for the option Doetinchem - Niederrhein in scenario 4 West. 

·, ü;· ;_-·, 
"" .. . ..... __ " ..... ~ 

No need for Laad Flow 
Controllers to achieve 
better distribution 

D lnlerconneclor 1 

Olnltrconncctor 2 

• lnterconncclor 3 

More equally 
distributed 

More symmetrical 

D lntcrconnector 1 

D lnterconnector 2 

• lnttrconnector 3 

D Nlederrheln ·Doetinchem 

Figure 11: Distribution of the load flow over the Netherlands - Germany interconnections 
without and with the additional connection Doetinchem - Niederrhein 

For an optimum use of cross-border capacities and for the best network security, it is preferable 

to get a symmetrically distributed Ioad flow over the whole width between Germany and the 

Netherlands. The results shown in Figure 11 indicate that the distribution of the entire lead flow 

between the Netherlands and Germany is much more symmetrical with the additional option 

Doetinchem - Niederrhein than without it. The calculations for the other options result in almost 

the same symmetrical load flow distribution. This leads to the conclusion that additional Load 

Flow Controllers in combination with the various options probably would not result in 

significantly higher cross-border capacity values. For this reason, combinations between the 

options and additional LFCs will not be further investigated in this feasibility study. 
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5.4 Rough evaluation of short circuit current level and stability 

The short circuit current level and the transient stability as well as the statie stability were 

evaluated from a general point of view. The short circuit current level provided by an additional 

interconnection between the Netherlands and Germany can be handled in the grid of RWE TSO 

Strom and of Tenneî. Also rough investigations show that the criteria concerning the transient 

and statie stability will not be harmed by one of the options. lt is to be expected, that 

reinforcements in substations due to higher short circuit current levels are not necessary. 

5.5 Operational consequences 

At this stage of the feasibility study only genera! comments can be made regarding operational 

consequences. 

The investigations show that an additional connection between Germany and the Netherlands 

(a new extra high-voltage power line) leads to more or less well-proportioned laad flows on all 

interconnectors between Germany and the Netherlands. In accordance with the results of the 

investigations of the extra high-voltage power lines, the options Niederrhein - Doetinchem and 

Niederrhein - Boxmeer are the preferred ones. 

In genera! an additional connection allows more flexibility to plan and coordinate outages of the 

· interconnectors due to maintenance and (depending on the situation) with lower constraints for 

the market. 
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6 Licensing 

Aim of the joint study is to examine the feasibility regarding the public and legal approval 

procedures and to examine the time needed for the procedures. 

6.1 Licensing procedures 

The feasibility of getting the necessary permits and the legal approval is to be examined for the 

new corridors. Here each partner examined the appropriate project for knockout criteria in its 

own country. In particular, approximations to buildings and environmental aspects were 

considered. 

lt has to be recognised that the public and legal permission procedures for overhead lines are 

very complex and time-consuming in both countries. Below, the partners describe the various 

procedures for the permission of overhead lines in both countries. 

6.1.1 Licensing procedure in Germany 

In Germany, the official public licensing procedures for high-voltage power lines are covered by 

§43 of the Energiewirtschaftsgesetz [German Electricity Act or EnWG], in its current version 

dated from July 2005. In combination with the "Council Directive concerning environmental 

impact assessments (EIA) for certain public and private projects (85/337/EEC)", dated March 

1997, this law defines three l<inds of approval procedures for overhead high-voltage 

transmission lines: 

Planfestste/lungsverfahren [project approval procedure] 

complexity and duration of process: high 

Plangenehmigungsverfahren [ centralised approval procedure] 

complexity and duration of process: medium 

Fall unwesentlicher Bedeutung [case of minor relevance] 

complexity and duration of process: low 

For the licensing of new high-voltage transmission lines with a length of 15 km or more an 

environmental impact assessment is necessary, which affects the P/anfestste/lungsverfahren. 

This procedure, with a very high complexity and long duration, is described in the following 

paragraphs. 
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Basis for the licensing process is a feasibility study performed by the TSOs involved, in which 

the economie necessity and related benefits are described and the feasibility of licensing is 

estimated. The feasibility study will take approximately half a year. 

Regional planning procedure 

The first step of the actual licensing process for a new transmission line is the 

Raumordnungsverfahren [regional planning procedure]. The aim of this procedure is to 

determine the approximate route (corridor of appr. 500 m) of the overhead line. The preliminary 

work, the preparation of the project documents, expert activities including monitoring of 

vegetation periods and bird migrations, and the environmental impact assessment usually take 

about 1.5 years. The time needed for the regional planning procedure performed by the land 

use authority (district or state administration, depending on the state) including the public 

debate is about 1 year. The time needed forregional planning procedure can be prolonged if 

additional expert activities are requested by the authorities, especially if a request from third 

parties exist. 

Project approval procedure 

The next step is the project approval procedure. The aim is to determine the precise route. The 

TSO requesting the approval for a new transmission line has to provide the project documents 

(explanation report, maps, technica! documents, list of land owners) to the authority that is 

responsible for the project approval procedure (district or state administration, depending on the 

state). 

The request for approval of a new transmission line has to be published by the authority. Land 

owners, public bodies and public authorities are asked to comment on the project. Possible 

objections have to be responded to by the TSO. The remaining objections have to be discussed 

in a public hearing. After this discussion the authority decides and - in the case of a positive 

decision - the TSO receives official construction approval for the line. 

The preliminary work, the discussion and preparation of the detailed maps and the review of the 

compliance of the project with EU directives will take about 1.5 years. The time needed for the 

project approval procedure including the public debate is about another 1.5 years (in addition to 

the regional planning procedure, without expropriation). 
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Agreements with land owners 

Parallel to this procedure, the TSO endeavours to reach agreements with private land owners. 

Land owners who do not agree can be forced to accept the construction of the line by court 

provided that the official approval has been granted. This may result in an additional delay of a 

few months in the construction work. Formal expropriation approval may be acquired at a later 

point of time. 

Planfeststellungsverfahren 
(EIA is necessary) 

[project approval procedure] 

Plangenehmigungsverfahren 
(EIA is not necessary) 

[centralised approval procedure] 

request with project documents (explanation 1 request with project documents (explanation J 
report, maps, technica! documents) report, maps, technica! documents) 

1 
publication and forwarding of the project forwarding of the project documents 

documents 
1 

statements I objections by third parties statements I obiections by third parties 

discussion of the objections 
(meeting with private land owners, public 

bodies and public authorities) 
• 

official approval official approval . . 
agreement with private land owners agreement with private land owners 

. not possible 1 1 possible possible 1 1 not possible 
1 1 1 1 1 1 

expropriation 1 1 construct ion of high-voltage t ransmission line 1 1 expropriation 

Figure 12: Licensing procedures in Germany 
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Timeline for procedures 
The minimum time needed for the regional planning procedure is about 2.5 years. The 

subsequent actual project approval procedure will take a minimum of 3 years. So the total 

procedure of the official public licensing process fora high-voltage transmission line langer than 

15 km will take a minimum of approximately 5 to 6 years. 

6.1.2 Licensing procedure in the Netherlands 

The licensing possibilities in the Netherlands are first and foremost linked to the acceptance of 

the need for (a study into one or more) cross-border connections. Economie necessity and 

related benefits must be acknowledged and the national government, represented by the 

Ministry of Economie Affairs, must support the initiative. The initiative is firstly characterised as a 

study with a high level of abstraction. Only when this is the case will further study with regard to 

the feasibility of licensing be possible. Therefore, in order to carry out the underlying feasibility 

study, the assumption has been made that the national government acknowledges the 

necessity and benefits of a cross-border connection. 

At this moment, the national government is working on new approval procedures for high

voltage lines (380/220 kV). The Electricity Act will be amended and new lines (or cables) that 

will form part of the national grid will be approved according to Section 39a et al of the Spatial 

Planning Act [Wet op de Ruimtelijke Ordening or Wro] and according to the Procedure for 

National Projects [Rijksprojectenprocedure]. 

The Spatial Planning Act is being revised. The new name for the procedure concerning projects 

of national importance is the "National Coordination Regulation" [Rijkscoördinatieregeling]. This 

new procedure will be probably be implemented in the second half of 2007. lt will largely 

resemble the old procedure. The approval procedures for new German-Dutch interconnectors 

will also be based on this new Spatial Planning Act together with the new procedure model and 

will be anchored in the national policy document for the supply of electricity (SEVlll) by 

indicating that a feasibility study will be carried out. The new SEV 111 is expected in 2007. 

Below, the new Spatial Planning Act and the accompanying procedures (National Coordination 

Regulation) will form the point of departure for describing the licensing procedures. 

In genera! the Dutch model for licensing procedures consists of four steps: 
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1. The first step consists (of a revision or partial revision) of the Structuurschema 

elektriciteitsvoorziening (SEV). The current SEVll is the national zoning plan with regard to 

electricity works for the national grid and the supply of electricity. Several types of revision 

are possible, varying from uncomplicated tot complicated revisions. The procedure that 

makes the revision possible is called the Structuurvisie 1 and is accompanied by a Strategie 

Environmental Assessment [Strategische milieubeoordeling or SMS]. This SMS must also 

include a suitable evaluation2
• 

In summary: The level of detail that is applied in this first step determines the depth (number, 

complexity, etc.) of the following procedures. 

2. The second step is formed by the new Rijkscoördinatieregeling [RCR or National 

Coordination Regulation] belonging to the new Spatial Planning Act. This procedure is 

legally grounded in the new Spatial Planning Act. The complexity of the decision-making 

process for the RCR depends, among other things, on criteria such as the length in km of 

the intended activity and/or crossing areas with certain degrees of environmental protection. 

With regard to high-voltage lines, the following criteria have been defined by law (in order of 

procedural complexity): 

The National Coordination Regulation is based upon an Environmental Impact 

Assessment (EIA) if the high voltage line is 15 kilometres or langer in total. The 

procedure for an EIA is legally grounded in the new Spatial Planning Act (juncto Besluit 

M.e.r.). 

lf the high-voltage line crosses areas with environmental protection, and the length is 

5 kilometres or langer, an evaluation of the necessity for an EIA must be initiated. 

Depending on the results, either the EIA procedure must be followed or a less complex 

environmental assessment must be written (juncto Besluit M.e.r.). 

lf the above-mentioned criteria are not exceeded, the National Coordination Regulation 

can be based upon less complex environmental assessments that form part of the 

decision-making document of the Rijksprojectenprocedure. 

1 A document containing the perception of the spatial structure of the area where the project is envisioned 
2 A study into the effects of the intended project on ecological aspects in the area where the project is 
envisioned 
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3. The third step consists of minor permits, such as building permits and flora and fauna 

permits. These permits are called Uitvoeringsbesluiten and are legally grounded in 

Section 39a et al of the Spatial Planning Act. 

4. The fourth step consists of obtaining the right of way agreements or, in case land owners 

are uncooperative, starting procedures to force them to allow the transmission line on their 

property (expropriation). For these procedures, the Public Works (Removal of lmpediments 

in Private Law) Act is used. 

~l"'a rttsL revlSm n~ 
Nia.tienal zenin@ 
lil·lan fOF 
e le·ctri~iW Sl;(fl p·fy 

2od Sep ..j Yes? BA procedure 

P'roce1lHJ~ fair Na·tl01i1a;I 
Pt0Jecta ê~f!I ~>df,y 
<iJ:eipe~dSGfl tlhe 
f,0JWwinig lli'lfu rma t lo B: 
~m r/JettaJM 1 ti/f 1&-·slr(f}'k!/ 
v.@lue.sè~tfl.&tj/ e@f 'fi 

3 111 Step 

No? Lesscomplex 
asressment to be added 
to decision-making 
documents 

Obtaining minor 
permits 41h Step 

( Uitvoerings
besuiten) 

1 - Fora description of the threshold values, see the above tex!. 

PJght of way 
and/or 
expropriation 
proceduresfor 
land owners 

Figure 13: Procedural steps in genera! 

Timeline for procedures 

First step: (Partial) revision of national zoninq plan for electricity supply 

The complete procedure for this first step takes about 2 years from its kick-off and 

encompasses drawing up a Structuurvisie and the underlying Strategie Environmental 

Assessment (SMB document). The activities that must be carried out are: generating underlying 
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studies for the SMB document and writing the document itself, writing the Structuurvisie, 

facilitating the legally established participation procedures for bath the SMS and the 

Structuurvisie and finalising the revision procedure via the Ministries of Economie Affairs and 

Housing, Spatial Planning and the Environment and the Dutch Parliament. 

Second step: Procedure for national projects 

In principle, the second step starts after finishing the first step. However, in practice, activities 

can commence some time before finishing the first step. The procedure for the National 

Coordination Regulation (RCR) takes between 2 and 4 years to carry out, depending on 

appeals. 

The activities that must be carried out are: generating underlying studies for the EIA document 

and writing the document itself. lf an EIA procedure is not necessary, it must be established 

which studies must be carried out for the RCR documents. The documents necessary for the 

National Coordination Regulation must be written and the legally established participation 

procedures must be facilitated. The procedure must also be finalised through the Ministries of 

Economie Affairs and Housing, Spatial Planning and the Environment and the Dutch 

Parliament. 

Third step: Obtaininq minor permits 

In principle, the third step starts after finishing the second step. However, in practice, activities 

can commence earlier (after finishing the first step). Obtaining these minor permits takes 

between 1 and 2 years to carry out, depending on appeafs. The activities that must be carried 

out are: preparing the applications, obtaining the permits and handling appeals. 

Fourth step: Right of way and/or expropriation of land owners 

In practice, the fourth step can start early, before finishing the second and third step, but must at 

least continue until step 3 is completed. Finalising the fourth step takes approximately 1 year 

after step 3 is completed. The main reasons for an early start of the activities concerned with 

step 4 are as follows: 

• The amount of time needed to prepare the right of way agreements is long. 

• The agreements can be negotiated without finalisation of the procedures concerned in 

steps 2 and 3. 
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In total, when all the steps are carried out in sequence, the complete procedure can take up to 

8 years before a line can be built. Several project management measures can be taken to 

speed up the procedural timeline. lf this occurs, it will be realistic to take into account a timeline 

of 5 to 6 years. 
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6.1.3 Licensing possibilities in both countries 

lt is good common practice to take the following principles into account: 

1. New lines are to be realised as overhead power lines. 

2. New routes should preferably be planned next to existing infrastructural elements such 

as high-voltage lines, raad infrastructure or railways. 

3. New routes must be carried out in accordance with existing and auionomous spatial 

developments, or in other words: correct town and country planning must take place. 

6.2 Feasibility of licensing 

In this study three possible routes for overhead AC lines were examined by the TSOs. The 

public authorities are to be contacted to verify the conclusions for the most promising route. The 

level of detail was in line with the level of abstraction for this feasibility study. For the possible 

routes between Germany and the Netherlands, relatively braad corridors have been identified 

between the two substations involved. lt can be concluded that the corridor from Niederrhein to 

Doetinchem offers the best opportunities of all the investigated corridors for the construction of 

a overhead power line. For this corridor the main advantage is, that over large parts existing 

routes can be used even if there are valuable landscapes and several protected areas. 
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7 Effect of the provision of additional capacity to the market 
Since the end of the 1990s there has been a high degree of export from Germany to the 

Netherlands, which has led to the constraints we still see today. Consequently, an auction has 

been implemented by the TSOs to manage the capacity shortage. In 2000/2001, RWE app!ied 

measures to increase the physical transmission capacity to the Netherlands. In 2002/2003, 

TenneT installed phase shifting transformers in Meeden in order to distribute the power flows 

better on the interconnectors. Even though the available capacity was increased during the 

years, there is still a constraint at the border and in the monthly auction the market players pay 

an average price of about EUR 5 per MWh for the capacity trom Germany to the Netherlands. 

Therefore, it is to be expected that an additional increase in capacity would be used by the 

market as well. 

lf the two markets can be coupled without constraints or only minor constraints, it is to be 

expected that the markets would then be linked much c!oser and that the energy prices should 

be almost the same in bath markets. This would increase the !iquidity of the markets in 

Germany and the Netherlands, which is usually seen as a big advantage. 

As a further consequence, there would be a higher degree of freedom for the generation 

companies to selecta site where primary energy is readily avai!able. This would lead to a further 

increase in the security of supply for the Benelux region as well as for Germany. 
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8 Factors influencing the business case 
Since the construction of a new line is a capita! intensive activity requmng an extended 

depreciation period, it is inevitable to look at long term developments for the justification of the 

investment for a new RWE TSO-TenneT interconnector. As can be foreseen naw such an 

interconnector has to fulfil its role on the langer term in one integrated North West European 

electricity market, working in an uniform legislative regime. The pre-assumption is that the new 

interconnector will be a regulated one. 

The several factors that might influence the business case for introducing such a new 

interconnector are addressed in the following text. 

Politica! and regulatory framework 

EC's policy is to stimulate more competition in the lnternal Electricity Market by taking away 

technica! and legal barriers for more investments on interconnectors. Most likely a new 

interconnector will create a higher possibility to maximize available cross-border capacity and 

therefore for increasing liquidity of the electricity market. 

EC's other influencing policy is the one focusing on the development of Renewable Energy 

Sources (RES). Signals have been given by TSOs that strong RES development should be 

accommodated by an available strong grid to avoid jeopardizing the system's security. 

Basically, approval for funding is needed from bath the German regulator Bundesnetzagentur 

and the Dutch regulator DTe to invest in a new interconnector. 

Technica! issues 

An extra interconnector gives extra redundancy and can create extra network security, also 

during maintenance periods and disturbances. 

Furthermore a higher volume of cross-border capacity fits wel! in the target to introduce intra

day cross-border trade, thus creating possibilities to exchange regulating and reserve power. 
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Environmental issues 

Licensing is a key factor for the realisation of any new interconnector. Depending on the 

trajectories that wil! have to be realized, extra environmental requirements wil! have to be met. lt 

has been stated several times that licensing procedures for realization of large infrastructure 

works take too much time and have to be shortened with help of regulatory influence. 

Besides that it might also be that specific technica! design criteria have to be used to meet 

environmental requirements or constraints. 

Costs versus benefits 

The following table shows the estimated investment costs of the different options. From that the 

necessary revenue per MWh needed to reach the break-even point for investment could be 

evaluated for each of the new interconnector options. 

lf we take for new interconnectors the assumption that an extra available cross-border capacity 

between 1000 - 2000 MW for import to the Netherlands could be realized (an export from the 

Netherlands to Germany was considered not feasible in case of north to south transits through 

Belgium). 

lt can be calculated that for the analysed options 0.5 to 1.0 EURO/MWh is needed. Table 6 

shows the rough estimated length and costs for the different options without regarding perhaps 

necessary measures in the internal grids of RWE TSO and TenneT. 

T bi 6 R h f t d 1 th a e oug es 1ma e eng s an d t f th cos s or t' e op·1ons 

Length Length estimated 
total length Dutch Side German Side total Casts 

[km] [km] [km] [mio €] 

Option 1: Niederrhein - Boxmeer 72 15 57 82 

Option 2: Doetinchem-Niederrhein 57 20 37 67 

Option 3: Dülken-Maasbracht 32 12 20 42 

estimated on base of typical casts 

Currently a new Inter TSO Compensation (ITC) and its EC draft guidelines are under 

discussion. The ITC mechanism has to be considered as being an influencing cost factor for the 

investment of an interconnector. The exact consequences however cannot be given yet. 
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Market issues 

Mid and long term market developments envisage that: 

);:>.. In Germany nuclear installations will close down, gas fired capacity will be expanded to 

a certain extent and lignite/coal fired capacity will be replaced/expanded. 

);:>.. There will be a considerable expansion of conventional capacity with both gas and coal 

fired units in the Netherlands, where the coal fired units presumably are meant to 

compete in the North Western European market and the gas units are meant to 

compete more on a national scale due to the large difference between the day and night 

peak in the Netherlands. The abundant presence of cooling water and the presence of 

harbour facilities for bulk carriers gives the Netherlands a competitive advantage above 

Germany for coal fired stations. 

);:>.. Renewable energy, especially wind power, will increase in both Germany and the 

Netherlands to almost 20 % of total installed capacity in 2015 -2020. 

~ The import from Germany to the Netherlands will be possibly increased due to the grid 

extensions announced by Elia, i.e. phase shifting transformers at the Belgium-Dutch 

border and E.On Netz, i.e. phase shifting transformers close to the Dutch border in 

substation Diele in 2008 and a new north-south connection in Germany in 2012. 

~ There are ongoing developments in the field of introducing new market coupling (cross 

border capacity allocation) mechanisms or expansion of the existing ones. 

Based on above assumptions it is clear that the main drivers for expansion of interconnector 

capacity between Germany and the Netherlands must be found in the creation of an integrated 

North Western European electricity market and in the growth of installed wind capacity in both 

Germany and the Netherlands. Bath drivers are to be regarded at the background of already 

planned expansion of interconnector capacity and power plants investments. The quantification 

of the economie value for the new interconnector under the envisaged business case is not 

straight forward and might require an additional study. 
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9 Assessment of options 
In this chapter the various grid extension options are evaluated on the basis of several 

assessment criteria. The criteria applied are first of all described and defined. In addition, more 

difficult evaluation aspects, like controllability aspects or time aspects, are taken into account by 

means of qualitative descriptions. Finally, the grid extension options are qualitatively evaluated 

on the basis of the criteria in the form of an assessment matrix. 

9.1 Assessment criteria 

Based on the following assessment criteria the various options are evaluated. 

Total Transfer Capacity {TTC): Represents the maximum exchange capacity under 

consideration of compatible security standards (ETSO reference) 

lnfluence on system security and stability: The term "system security and stability" describes 

the level of robustness of the transmission system. System security is additional information 

about the ability to survive imminent disturbances and to fulfil the mission of energy 

transmission. System stability is the ability to regain a steady state between generation and the 

transmission system after a major disturbance. 

Economical aspects: A rough comparison of estimated costs regarding the investment for the 

different options. 

Feasibility of licensing, licensing procedure: Ease of obtaining the legal approval and 

permission of the authorities under consideration of environmental aspects, proximity to 

buildings and other knockout criteria. 

Lead time tor implementing options: Time needed for realisation of the various options. 
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9.2 Assessment matrix 

The following assessment matrix was developed to compare the various technica! options with 

Transfer capacity 

Assessment factor:++, +, 0, -, - -

(- - : not feasible) 

The value of additional transfer capacity from Germany to the Netherlands which can be 

provided by the different options is the highest one for the options Doetinchem - Niederrhein 

and Boxmeer- Niederrhein. 

System security 

All grid extension options have a nearly similar positive impact on the system security. 

Feasibility of licensing 

Regarding the different options with view to the feasibility of licensing, the most difficult one is 

the interconnection between Dülken and Maasbracht. The most promising option concerning 

the licensing procedure is the line from Doetinchem to Niederrhein. 
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Time tor implementing 

Analog to the difficulties to be expected due to licensing procedures the time needed for 

implementing can be evaluated. 

Estimated casts 

From the three options the new line DOiken- Maasbracht has the smallest line length which 

results in the lowest investment. 

9.3 HVDC alternative 

Beside the AC grid extension options regarded so far an HVDC was investigated in this study 

as well. A DC cable connection between DOiken (D) and Eindhoven (NL) with a capacity of 

1100 MW in one system and converter stations in the SVC light technology was taken into 

consideration. 

The exact cable route in Germany and the Netherlands was not part of this study. However, the 

adjustments to the substation at, or nearby, Eindhoven and DOiken are as follows. The area to 

the east and south of the Eindhoven substation has been designated for several types of 

conservation/ reservation: nature conservation, conservation of natura! habitat for vulnerable 

species, conservation of geological values and reservation as a potential area for regional water 

storage. These designations have been set down in the Provincial Zoning Plan for the Province 

of Noord-Brabant (2004) and imply that developments in this area are not possible. The areas 

to the direct west and to the northwest and southwest of the Eindhoven substation are built-up, 

partly as an industrial zone and mostly as residential areas. Consequently an expansion of the 

substation with a new converter station that needs about 1 hectare of land seems to be 

extremely difficult. On the German side a new converter station has to be built in the vicinity of 

the DOiken substation. The approximate surface area needed is also 1 hectare. From this 

converter station an overhead line or a cable must feed into the substation of DOiken. 

This DC interconnection is with its about 70 km length and expected 200 million € casts for one 

system by far the most exp~nsive one. The advantage of the high controllability of a DC 

interconnection is recognized. However, due to the balanced Joading of all power lines with the 

AC options the high controllability is actually not needed. In addition the availability of the AC 

options with two circuits is higher than the DC connection with a single circuit. To add a second 
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DC system for additional 200 million €is due to the very high cost of altogether 400 million € not 

a feasible option. 

Furthermore the investigated AC options realize a comparable additional transmission capacity 

while despite their non controllability a positive impact on the system security in the regarded 

scenarios is achieved. · 

Concluding the DC option is due to the much higher casts without significant technica! 

advantages not a reasonable alternative compared to the proposed AC connection for a new 

interconnector between Germany and the Netherlands 
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10 Conclusions 
The importance of interconnection capacity in the development of the EU electricity market has 

been emphasised over recent years by the European Commission. Therefore, the regulators 

and governments show great interest in the transmission capacity available to their surrounding 

countries. 

The situation between Germany and the Netherlands is characterized through grid constraints 

so that a joint auction of the grid capacity between bath countries was implemented in the year 

2000. As constraints between the Netherlands and Germany continued to occur quite frequently 

TenneT and RWE Transportnetz Stram have initiated this joint study to evaluate options for 

increasing the grid capacity through building of a new power line. 

In a first step the most promising points of connection between the 380 kV grid of TenneT and 

RWE Transportnetz Stram were identified. The identified routes are the connections between 

the following substations: 

Doetinchem (NL)- Niederrhein (D), 

Boxmeer (NL) - Niederrhein (D) and 

Maasbracht (NL) - Dülken (D) 

For the new connections thorough load flow studies and (n-1 )- and TTC calculations were made 

based on several scenarios (export D, export NL, high wind infeed etc.). Furthermore the need 

for additional phase shifting transformer was evaluated. In parallel the feasibility for getting the 

necessary permits for building a new power line was assessed. 

The network calculation made for this study shows the impact of the different options on transfer 

capacity and system security. The interconnections Doetinchem - Niederrhein and Boxmeer -

Niederrhein have the highest impact on the transfer capacity between the Netherlands and 

Germany. Because of a more balanced laad flow of all interconnections between the 

Netherlands and Germany all options have a positive effect on system security. 

The casts for the about 57 km new line between Doetinchem and Niederrhein are roughly 

estimated to about 70 million € plus the casts in the necessary restructuring in the internal grids 

of each TSO. 
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The possibilities of getting a permit for a new power line were evaluated. After the first 

indications, the corridor Niederrhein - Doetinchem seems to be the most promising option even 

though some sensible areas have to be crossed. The corridors Dülken - Maasbracht and 

Niederrhein - Boxmeer are both characterised by severe restrictions, as very sensible areas 

have to be crossed. 

To sum up the interconnection capacity of Germany and the Netherlands could be improved 

quite significantly by building a new line Doetinchem (NL) - Niederrhein (D). In addition it seems 

feasible to get the necessary permits for building this connection. 
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S AATSCOURANT 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel, 

Ministerie van Economische Zaken 

Nr. 26796 
25 september 

2014 

Van vrijdag 26 september 2014tot en met donderdag 6 november 2014 liggen het ontwerpinpas
singsplan, het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsver
binding Doetinchem - Wesel gezamenlijk ter inzage. Iedereen lcan reageren op het ontwerpinpas
singsplan, het MER en de ontwerpbesluiten. 

Tenneî, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsver
binding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding is nodig voor de verdere 
internationale uitwisseling van elektriciteit binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteits
markt, voor het versterken van de voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport va n 
duurzame elektriciteit tussen Nederland en het buitenland. 

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken stellen de ministers van Economische Zaken (EZ) en van 
Infrastructuur en Milieu (lenM) een inpassingsplan op, waarin zij het tracé van de verbinding op 
Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan is een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en 
exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, zoals vergunningen en ontheffingen, van verschil 
lende bestuursorganen nodig. Deze uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan 
voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatierege
ling. 

Het gaat onder andere om de volgende ontwerpbesluiten: omgevingsvergunningen in de betrokken 
gemeenten voor het bouwen van de 380 kV-verbinding en het aanleggen van ondergrondse 150 kV 
verbindingen, ontheffingen voor het kruisen van wegen en spoorwegen, een ontheffing Flora- en 
faunawet en een Watervergunning. 

U kunt nu reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende 
stukken, waaronder het MER. 

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 26 september tot en met 6 november 2014 het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpuitvoe
ringsbesluiten, het MER en de onderliggende stukken digitaal inzien op 
www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) bij: 

Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377. 

Het ontwerpinpassingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Informatiemarkten 

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavon
den. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de 
procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op: 

dinsdag 7 oktober 2014, DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft; 
woensdag 8 oktober 2014, Partycentrum De Olde Beth, Nieuwestraat 10, 7031 EW Wehl. 

Van 19 uur tot 21 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en 
vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en Tenneî. U kunt vrij in- en 
uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de inloopavond 
uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven. 

U mag uw mening geven 

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige 
ontwerpbesluiten, het MER en de overige onderliggende stukken. 

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke (delen van) het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbe
sluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met 
argumenten. 
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Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van het inpassingsplan of 
van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat inpassingsplan of besluit beroep in kan 
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden 
gemaakt van het niet indienen van een zienswijze). 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt van vrijdag 26 september tot en met donderdag 6 november 2014 reageren. Wij ontvangen uw 
zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten .nl onder Doetinchem
Wesel 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail. 

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, Postbus 23, 2290 
AA Wateringen. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. 

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via Bureau Energieprojec
ten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79. 

Wat gebeurt hierna? 

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en 
reacties worden, waar mogelijk, betrokken bij het definitieve inpassingsplan en de definitieve 
besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en 
reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. 

Het definitieve inpassingsplan en besluiten zullen t er inzage worden gelegd. Hiertegen staat dan 
beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan
huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Meer informatie 

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de 
website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. 
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Verzonden: Woensdag 5 november 2014 14:08 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
TEN AANZIEN VAN HET MILEU EN VEILIGHEID EN DE MEERKOSTEN VAN 25 % HEBBEN WIJ DE 
PLICHT OM DE 380 KABEL ONDERGRONDS AAN TE LEGGEN. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
IK HEB PLANSCHADE. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
WAARSCHIJNLIJK WORD IN DE TOEKOMST DEZE KABEL ERG BELANGRIJK TAV WINDENERGIE, 
DAAROM IS DE MEERKOSTEN NU NIET HET BELANGRIJKSTE MAAR DE VISIE NOOR LATER. 
AARDOPWARMING BRENGT VOOR BOVENGRONDS MEER GEVAREN MET ZICH MEE IN DE 
TOEKOMST. ORKANEN EN WINDSTORMEN . DIT LIJKT ME VOLDOENDE OM ER NOGMAALS 
GOED OVER NA TE DENKEN. 

Reactie 
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Bureau Energieprojecten
t.a.v. Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380kV
Postbus 23
2290 AA WATERINGEN
AANGETEKEND en digitaal verzonden

Onzereferentie :219/10639074

Behandelddoor :extern,

Doorkiesnummer :

E-mail:h.g.dik@su

Assen, 5 november 2014

Betreft: zienswijze 380kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Geachte heer/mevrouw,

Op verzoek van de maatschap van de en wonende en gevestigd te
aan de maak ik hierbij haar zienswijze bekend met

betrekking tot het door u ter inzage gelegde ontwerp inpassingsplan, het milieueffectrapport en de
uitvoeringsbesluiten met betrekking tot 380kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel.

De geplande hoogspanningsverbinding is gesitueerd in een schitterend landelijk gebied. Het zal tot
gevolg hebben dat dit gebied wordt doorsneden door op grote afstand zichtbare
hoogspanningslijnen. Lijnen die bovendien de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen
brengen en die het gebruik van gronden en gebouwen aanzienlijk kunnen beperken.

Voor deze aantasting en de risico's die dat met zich meebrengt ziet cliënte geen noodzaak.
Weliswaar worden er algemene motieven genoemd (internationale energiemarkt, decentrale
opwekking en het belang van leveringszekerheid), maar hier vloeit geen urgentie uit en in ieder
geval geen verklaring voor de stelling dat aanleg van de leiding geen uitstel kan verdragen.

Vaststaat dat er geen kennis is over de gevolgen op lange termijn van een langdurige blootstelling
aan de magneetveldstralingen van bovengrondse hoogspanningslijnen. De huidige kennis ter zake
is beperkt; beter gezegd is te beperkt. Onderzoeksresultaten leiden er wel toe dat uit
gezondheidsoverwegingen de toelaatbare stralingsnormen (grenswaarden) steeds worden
bijgesteld; zowel in binnen- als buitenland. Voor een goede beoordeling van gezondheidseffecten is
meer onderzoek nodig. En zolang er niet meer bekend is dient van uitvoering van nieuwe plannen
voor bovengrondse 380kV leidingen te worden afgezien. Ook het voorgestelde (bovengrondse)
alternatief houdt gevaren voor mens en dier met niet te overziene risico's in.

Stichting Univé Rechtshulp
Jan Bommerstraat 5, 9402 NR Assen
Postbus 557, 9400 AN Assen
K.v.K. Meppel S 41019292

ABN-AMRO rek.nr. 42.33.06.316
IBAN: NL60 ABNA 0423 306316
BIC: ABNANL2A
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Ook fysieke schade door de masten is reëel. Masten kunnen omvallen en lijnen kunnen om allerlei
redenen beschadigd raken. Ook de gevolgen van extreem weer zijn in dit verband te noemen.
De kans op extreem weer (met veel wind, regen, ijzel) is als gevolg van de klimaatverandering
aanzienlijk toegenomen.

Als TenneT het juist heeft dat ondergrondse aanleg van 380kV wisselstroom onvoorziene risico's
in zich bergt dan zou met de aanleg daarvan gewacht kunnen worden tot de aanleg van 20 km
wisselstroom ondergronds bij Delft geëvalueerd is. Ook dient men een ondergrondse
gelijkstroomverbinding te overwegen. In het buitenland zijn meerdere voorbeelden van lange
ondergrondse gelijkstroomlijnen (Frankrijk-Spanje, Duitsland-België). Het is daarom niet terecht
dat een gelijkstroomverbinding niet als alternatief in het MER is onderzocht.
Alle op basis van de huidige MER getrokken conclusies zijn dan ook qua referentie te beperkt en
onzorgvuldig en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht tot stand gekomen.

Er is ook strijd met de EU richtlijnen. Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 juni 2001 geeft voorschriften over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu
van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn beoogt te garanderen dat er passend
grensoverschrijdend overleg plaatsvindt wanneer uitvoering van een plan of programma
aanzienlijke milieueffecten in andere lidstaten kan hebben. Ook heeft deze richtlijn tot doel een
doorzichtige besluitvorming "om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte informatie
volledig en betrouwbaar is". Lidstaten worden opgeroepen te voorzien in een gecoördineerde of
gezamenlijke procedure teneinde dubbele beoordelingen te vermijden.
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13december 2011 heeft
betrekking op de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de
overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar het verdrag van Aarhus, welk verdrag op 17
februari 2005 geratificeerd is en dat als doelstelling kent het waarborgen van rechten inzake
inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van
het recht in een milieu te leven dat passend is voor de persoonlijke gezondheid en welzijn
(overweging 19 e.v.). Tot de projecten die onder het gezag van deze richtlijn vallen behoort de
aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15km. Het is
gewenst aangescherpte voorschriften vast stellen, volgens de richtlijn, betreffende
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband teneinde rekening te houden met de
ontwikkelingen op internationaal niveau. Onder verwijzing naar deze richtlijnen is door het
Europese Hof van Justitie op 25 juli 2008 in een arrest bepaald dat de strekking van de genoemde
MER- richtlijn niet door een opsplitsing van een project mag worden gehinderd. Met andere
woorden voor de beoordeling van een project dient dit in zijn geheel te worden gekend en
beoordeeld.
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Aan het op verzoek van de minister door Tractebel uitgevoerde onderzoek kleeft het gebrek dat niet
van het hele tracé Doetinchem-Wesel de aanleg van een gelijkstroomverbinding is onderzocht. Dit
is uitsluitend gebeurd met betrekking tot het Nederlandse deel. Dit levert strijd op met de EU-regels
zoals zojuist hierboven aangehaald. Overigens heeft dit onderzoek ook onduidelijkheid gecreëerd
wat de gewenste transportcapaciteit van de leiding is. De mogelijkheden en moeilijkheden van een
gelijkstroomverbinding hangen samen met de capaciteit en wanneer daarover onduidelijkheid is,
brengt dat ook met zich mee dat ook onderzoek conclusies onduidelijk zijn.

In dit verband noem ik nog dat gelijkstroomverbindingen met name van belang zijn voor een punt
puntverbinding. In casu is dit het geval. Het gaat immers om een rechtstreekse verbinding tussen
Doetinchem en Wesel. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2010 over een 380 kV-verbinding in de
Randstad is die hoedanigheid van punt-puntverbinding ook relevant genoemd. Inmiddels is er een
gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje aangelegd en is een gelijkstroomverbinding
tussen Duitsland en België gepland. Door de minister wordt gesproken over een nationaal belang,
maar op geen enkele wijze concretiseert hij dit met deze internationale verbinding. Dit zou een
reden moeten zijn om voorzichtig en terughoudend te zijn bij een bovengrondse 380kV-verbinding.
Het is beter om eerst de resultaten van nader onderzoek afte wachten en dan pas beslissingen te
nemen.

Volgens de samenvatting van het ontwerp rijksinpassingsplan (12 september 2014) vindt er
afstemming met Duitsland plaats (paragraaf 1.9.5). Het zou hier volgens de minister gaan om een
gezamenlijk project. Weliswaar is er een gezamenlijke basiseffectenstudie uitgevoerd, maar verder
valt van die gezamenlijkheid in de stukken niet veel te bekennen. Ook uit het hoofdstuk procedures
en wettelijk kader (6) blijkt geen koppeling met de Duitse procedures. Dat geldt ook voor de MER.
In paragraaf 1.3 uit het milieueffectrapport blijkt dat er sprake is van gescheiden vraagstellingen,
gescheiden procedures, gescheiden informatieverzameling en ook gescheiden conclusies.

De maatschap van en woont hier met 3 jonge kinderen. Ook
wonen de ouders van op de woonkavel. De afstand van de bouwkavel tot aan de
dichtstbijzijnde hoogspanningslijn is ca. 50 meter en die tussen het woonhuis en de lijn ca. 100
meter. Dit is een zeer korte afstand, die mede gelet op de tot nu toe aanwezige verbanden tussen de
hoogspanningslijnen en leukemie bij jonge kinderen voor zeer
zorgelijk zijn. Als de aanleg van de lijn al urgent is dan zou deze om dit gezondheidsargument
ondergronds moeten worden aangelegd.

De maatschap is nu met een grootschalige uitbreiding van haar bedrijf bezig, straks zal zij 120à
150 koeien melken en daarvoor zal ook een melkrobot worden aangeschaft. De maatschap maakt
zich zorgen over de risico's die de hoogspanningslijnen hebben op de elektronica van de machines
waaronder de melkrobot. Het moet buiten kijf zijn dat de bedrijfsvoering op geen enkele wijze door
de aanwezigheid van de lijnen gehinderd wordt.
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Ontwerp omgevingsvergunningen (bouw) mast 53 en 54
Cliënte verzet zich tegen de bouw van mast 54, omdat zij van deze mast en de daaraan bevestigde
hoogspanningslijnen ernstige schade vreest voor haar bedrijfsvoering. Ook verwijst zij naar het
hierboven gestelde over de gezondheidseffecten.

Bezwaar tegen kapvergunning voor bomen nabij mast 53
Gelet op haar bezwaren tegen de geplande hoogspanningsleiding verzet cliënte zich ook tegen de
geplande kap van de bomen nabij mast 53. Het zal tevens een aantasting van het landschap
betekenen die niet nodig zullen zijn indien de leiding ondergronds zal worden aangelegd.

Desgewenst zullen de en ondergetekende het bovenstaande graag
nader toelichten.

Met vriendelijke groet.Hoogachtend,
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380kV 

Postbus 23 

2290 AA WATERINGEN 

AANGETEKEND en di2itaal verzonden 

Betreft: zienswijze 380kV hoogspanningsverbinding 

Doetinchem-Wesel 

Geachte mevrouw, meneer, 

ONTVANGEN 0 7 NOV 2014 

Onze referentie :54/10625700 

Behandeld door :extern, 

Doorkiesnummer :1 

E-mail .• 

Assen, 6 november 2014 

Op verzoek van wonende te aan de 

maak ik hierbij haar zienswijze bekend met betrekking tot de door u ter inzage gelegde ontwerp 

inpassingsplan, het milieueffectrapport en de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de 380 kV

hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. 

De geplande hoogspanningsverbinding is gesitueerd in een schitterend landelijk gebied. Het zal tot 

gevolg hebben dat dit gebied wordt doorsneden door op grote afstand zichtbare 

hoogspanningslijnen. Lijnen die bovendien de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen 

brengen en die het gebruik van gronden en gebouwen aanzienlijk zullen beperken. 

Voor deze aantasting en de risico's die dat met zich meebrengt ziet cliënte geen noodzaak. 

Weliswaar worden er algemene motieven genoemd (internationale energiemarkt, decentrale 

opwekking en het belang van leveringszekerheid), maar hier vloeit geen urgentie uit en in ieder 

geval geen verklaring voor de stelling dat aanleg van de leiding geen uitstel kan verdragen. 

Het staat vast, dat er geen kennis is over de gevolgen op termijn van een langdurige blootstelling 

aan de magneetveldstralingen van hoogspanningslijnen. De huidige kennis ter zake is beperkt; 

beter gezegd is te beperkt. Onderzoeksresultaten leiden er wel toe dat uit 

gezondheidsoverwegingen de toelaatbare stralingsnormen (grenswaarden) steeds worden 

bijgesteld; zowel in binnen- als buitenland. 

Voor een goede beoordeling van gezondheidseffecten is meer onderzoek nodig. En zolang er niet 

meer bekend is dient van uitvoering van nieuwe plannen voor bovengrondse 380kV leidingen te 
worden afgezien. Ook het voorgestelde bovengrondse alternatief houdt gevaren in voor mens en 

dier met niet te overziene risico's. 

Stichting Univé Rechtshulp 
Jan Bommerstraat 6, 9402 NR Assen 
Postbus 557, 9400 AN Assen 
K.v.K. Meppel S 41019292 

ABN-AMRO rek.nr. 42.33.06.316 
IBAN: NL60 ABNA 0423 3063 16 
BIC: ABNANL2A 

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk op www.univerechtsbijstand.nl 



Onze referentie: 24110625700 

Pagina: 2/5 

Ook fysieke schade door de masten is reëel. Masten kunnen omvallen en lijnen kunnen om allerlei 

redenen beschadigd raken. Ook de gevolgen van extreem weer zijn in dit verband te noemen. 

De kans op extreem weer (met veel wind, regen, ijzel) zijn als gevolg van de klimaatverandering 

aanzienlijk toegenomen. 

Als TenneT het juist heeft dat ondergrondse aanleg van 380kV wisselstroom onvoorziene risico's 

in zich bergt dan zou met de aanleg daarvan gewacht moeten worden; dan wel zou een 

ondergrondse gelijkstroomleiding serieus overwogen moeten worden. In het buitenland zijn 

meerdere voorbeelden van lange ondergrondse gelijkstroomlijnen (Frankrijk-Spanje, Duitsland

België). 

Zowel in de Startnotitie MER als in het Tractebel onderzoek is geen aandacht besteed aan een 
ondergrondse gelijkstroomverbinding. Alle op basis hiervan getrokken conclusies zijn dan ook qua 

referentie te beperkt en onzorgvuldig en in strijd met de regels van de Algemene wet bestuursrecht 

tot stand gekomen. 

Er is ook strijd met de EU richtlijnen. Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 juni 2001 geeft voorschriften over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 

van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn beoogt te garanderen dat er passend 

grensoverschrijdend overleg plaatsvindt wanneer uitvoering van een plan of programma 

aanzienlijke milieueffecten in andere lidstaten kan hebben. Ook heeft deze richtlijn tot doel een 

doorzichtige besluitvorming en "om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte 

informatie volledig en betrouwbaar is". Lidstaten worden opgeroepen te voorzien in een 

gecoördineerde of gezamenlijke procedure teneinde dubbele beoordelingen te vermijden. 

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 heeft 

betrekking op de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de 
overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar het verdrag van Aarhus, welk verdrag op 17 

februari 2005 geratificeerd is en dat als doelstelling kent het waarborgen van rechten inzake 

inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van 

het recht in een milieu te leven dat passend is voor de persoonlijke gezondheid en welzijn 

(overweging 19 e.v.). Tot de projecten die onder het gezag van deze richtlijn vallen behoort de 

aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 k V of meer en langer dan 15 km. Het is 

gewenst aangescherpte voorschriften vast stellen, volgende de richtlijn, betreffende 

milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband teneinde rekening te houden met de 

ontwikkelingen op internationaal niveau. Onder verwijzing naar deze richtlijnen is door het 

Europese Hof van Justitie op 25 juli 2008 in een arrest bepaald dat de strekking van de MER

richtlijn niet door een opsplitsing van een project mocht worden gehinderd. Met andere woorden 

voor de beoordeling van het project dient dit in zijn geheel te worden gekend en beoordeeld. 

------------------ - - - -
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Aan het op verzoek van de minister door Tractebel uitgevoerde onderzoek kleeft het gebrek, dat 

niet voor het hele tracé Doetinchem-Wesel de aanleg van een gelijkstroomverbinding is 

onderzocht. Dit is uitsluitend gebeurd met betrekking tot het Nederlandse deel. Dit levert strijd op 

met de EU-regels zoals zojuist hierboven aangehaald. Overigens heeft dit onderzoek ook 

onduidelijkheid gecreëerd wat de gewenste transportcapaciteit van de leiding is. De mogelijkheden 

en moeilijkheden van gelijkstroomverbinding hangen samen met de capaciteit en wanneer daarover 

onduidelijkheid is, brengt dat ook met zich mee dat de conclusies onduidelijk zijn. 

In dit verband noem ik nog dat gelijkstroomverbindingen met name van belang zijn voor een punt

puntverbinding. In casu is dit het geval. Het gaat immers om een rechtstreekse verbinding tussen 

Doetinchem en Wesel. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2010 over een 3 80 k V-verbinding in de 

Randstad is die hoedanigheid van punt-puntverbinding ook genoemd. Inmiddels is er ook ervaring 

opgedaan met een gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje en Duitsland en België. 

Kennelijk was die ervaring nog niet bekend ten tijde van de zojuist genoemde uitspraak van de 

Raad van State. Het bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat er op dit moment onvoldoende 

bekend is en wat er bekend is niet voor eenduidige conclusies vatbaar. 

Door de minister wordt gesproken over een nationaal belang, maar op geen enkele wijze 

concretiseert hij dit met deze internationale verbinding. Dit zou een reden moeten zijn om 

voorzichtig en terughoudend te zijn bij een bovengrondse 380kV-verbinding. Het is beter om eerst 

de resultaten van nader onderzoek af te wachten en dan beslissingen te nemen. 

Volgens de samenvatting van het ontwerp rijksinpassingsplan (12 september 2014) vindt er 

afstemming met Duitsland plaats (paragraaf 1.9.5). Het zou hier volgens de minister gaan om een 

gezamenlijk project. Weliswaar is er een gezamenlijke basiseffectenstudie uitgevoerd, maar verder 

valt van die gezamenlijkheid in de stukken niet veel te bekennen. Ook uit het hoofdstuk procedures 

en wettelijk kader (6) blijkt geen koppeling met de Duitse procedures. Dat geldt ook voor de MER. 

In paragraaf 1.3 uit het milieueffectrapport blijkt dat er sprake is van gescheiden vraagstellingen, 

gescheiden procedures, gescheiden informatieverzameling en ook gescheiden conclusies. 

Cliënte vreest de stralingsrisico's voor haar gezondheid en dat van haar 3 jonge kinderen. 

Stralingen die zich in en nabij de magneetveldzone van de hoogspanningsleiding voordoen. Ook is 

ze bang voor de aanwezigheid van fijn stof en de geluidshinder als gevolg van het Corona effect. 

Cliënte heeft 10 jaar geleden op grond van de ruimte-voor-ruimte-regeling hier mogen bouwen, 

maar heeft nooit kunnen voorzien, dat de landelijkheid van deze woonplek geschonden zou worden 

door de aanleg van deze 380 kV-hoogspanningsleiding. Die hoogspanningsleiding is bovendien 

qua tracé driemaal in het nadeel van cliënte gewijzigd. Er heeft daarover nimmer enig overleg met 
haar plaatsgevonden. Er zal een ernstige aantasting plaatsvinden van de ecologische hoofdstructuur 

die ook ten koste zal gaan van flora en fauna. 
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De speelweide van de kinderen bevindt zich zeer nabij en onder het tracé van de 

hoogspanningsleiding en zal om die reden door de kinderen gemeden moeten worden. Een 

essentieel onderdeel van de woning - de tuin met de speelweide - zijn daardoor de facto 

onbruikbaar geworden. 

Als gevolg van de kap van bomen in de werkzone van de leiding zal ook het uitzicht verslechteren. 

Cliënte had het normaal en zorgvuldig gevonden wanneer met haar over de tracé wijzigingen en de 

gevolgen daarvan voor de beleving van haar woonplek overleg had plaatsgevonden. Roept de 

aanwezigheid van de hoogspanningsleiding zelf al veel bezwaren bij haar op, de gang van zaken bij 

de voorbereiding van de nu ter inzage liggende plannen maakt cliëntes bezwaren daartegen nog 

groter. 

Mocht de geplande bovengrondse hoogspanningsverbinding er toch komen dan zal dit een grote 

belasting van cliëntes woongenot en waardevermindering van haar opstallen betekenen. Er zal dan 

in ieder geval voldoende compensatie moeten plaatsvinden. Voor de vele beperkingen die het 

wonen/werken onder of nabij hoogspanningslijnen met zich meebrengt, bestaat geen adequate 

schadevergoedingsregeling. Alleen aankoop van haar woning c.a. is voor cliënte dan een reële 

benadering van haar schade en nadeel. Een juiste toepassing van het voorzorgbeginsel behoort dat 
met zich mee te brengen. 

Kortom: cliënte vreest voor haar gezondheid en die van haar kinderen en zij is bang voor een 

aantasting van haar woongenot en de vermogenswaarde van haar kavel. Zij is van mening dat op 

grond van de huidige plannen en rapportages de bovengrondse 380kV hoogspanningsleiding niet 
moet worden aangelegd. 

Zienswijze tegen Wabo-omgevingsvergunning (bouw mast) 

Cliënte verzet zich ook tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor de mast( en) die dichtbij haar 

woonperceel is (zijn) gepland. In ieder geval komt een van die masten op ca. 70 meter afstand van 

haar woonperceel. Over de mastopstelling heeft geen enkel overleg met haar plaats gevonden. Ik 

verwijs naar het gestelde hierboven. 

Zienswijze tegen landschapsplan en Wabo-omgevingsvergunning (kap) 

De belevingswaarde van cliëntes omgeving (incluis het verminderde uitzicht vanuit haar woning en 

vanaf haar perceel) zal sterk onder de masten en de lijnen lijden. Het landschapsplan zal dit niet 

goed maken. Er zal op grote schaal gekapt worden, terwijl er geen zekerheid is dat er ter plaatse het 

verdwenen groen gecompenseerd zal worden. 

Er is bovendien geen garantie dat het landschapsplan ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. 

Zienswijze tegen ontheffing o.g.v. art. 75 Flora en Faunawet 

De gevraagde ontheffing is gericht op de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora en 

Faunawet. Cliënte gaat ervan uit dat de gevraagde ontheffing ook van toepassing is op de omgeving 
van de geplande masten 20 en 21. 
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Vogels zullen niet gevrijwaard blijven van de nadelige gevolgen van de geplande leiding en diens 

aanleg. Ik noem hier de aanwezigheid van diverse vleermuissoorten (bron: Vleermuisonderzoek 

Wijnbergen-Doetinchem VZZ, november 2003). Ook de roek zal onder de kap van bomen en de 
aanleg van masten en lijnen lijden. 

Met vriendelijke groet, 

hoogachtend, 
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel
Postbus 23
2290 AA WATERINGEN
AANGETEKENDen di~itaal verzonden

Onzereferentie :219/10643409

Behandelddoor :extern,

Doorkiesnummer :

E-mail:h.g.dikg@S

Assen, 5 november 2014

Betreft: zienswijze 380kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Geachte mevrouw, meneer,

Op verzoek van de maatschap en wonende en
gevestigd te aan de maak ik hierbij haar zienswijze
bekend met betrekking tot het door u ter inzage gelegde ontwerp inpassingsplan, het
milieueffectrapport en de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot 380kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel.

De geplande hoogspanningsverbinding is gesitueerd in een schitterend landelijk gebied. Het zal tot
gevolg hebben dat dit gebied wordt doorsneden door op grote afstand zichtbare
hoogspanningslijnen. Lijnen die bovendien de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen
brengen en die het gebruik van gronden en gebouwen aanzienlijk kunnen beperken.

Voor de aantasting van het landschap en de risico's die een bovengrondse leiding met zich
meebrengt, ziet cliënte geen noodzaak. Weliswaar worden er algemene motieven genoemd
(internationale energiemarkt, decentrale opwekking en het belang van leveringszekerheid), maar
hier vloeit geen urgentie uit en in ieder geval geen verklaring voor de stelling dat aanleg van de
leiding geen uitstel kan verdragen.

Vaststaat dat niet vaststaat dat er geen kennis is over de gevolgen op termijn van een langdurige
blootstelling aan de magneetveldstralingen van bovengrondse hoogspanningslijnen. De huidige
kennis ter zake is beperkt; beter gezegd is te beperkt. Onderzoeksresultaten leiden er wel toe dat uit
gezondheidsoverwegingen de toelaatbare stralingsnormen (grenswaarden) steeds worden
bijgesteld; zowel in binnen- als buitenland. Voor een goede beoordeling van gezondheidseffecten is
meer onderzoek nodig. En zolang er niet meer bekend is dient van uitvoering van nieuwe plannen
voor bovengrondse 380kV leidingen te worden afgezien. Ook het voorgestelde (bovengrondse)
alternatief houdt gevaren voor mens en dier in met niet te overziene risico's.

Stichting Univé Rechtshulp
Jan Bommerstraat 5, 9402 NR Assen
Postbus 557, 9400 AN Assen
K.v.K. Meppel S 41019292

ABN-AMRO rek.nr. 42.33.06.316
IBAN: NL60 ABNA 0423 3063 16
BIC: ABNANL2A
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Ook fysieke schade door de masten is reëel. Masten kunnen omvallen en lijnen kunnen om allerlei
redenen beschadigd raken. Ook de gevolgen van extreem weer zijn in dit verband te noemen.
De kans op extreem weer (met veel wind, regen, ijzel) is als gevolg van de klimaatverandering
aanzienlijk toegenomen.

Als TenneT het juist heeft dat ondergrondse aanleg van 380kV wisselstroom onvoorziene risico's
in zich bergt dan zou met de aanleg daarvan gewacht moeten worden dan wel dient men een
ondergrondse gelijkstroomleiding serieus te overwegen. In het buitenland zijn meerdere
voorbeelden van lange ondergrondse gelijkstroomlijnen (Frankrijk-Spanje, Duitsland-België).
Zowel in de Startnotitie MER als in het Electrabel onderzoek is geen aandacht besteed aan een
ondergrondse gelijkstroomverbinding. Alle op basis hiervan getrokken conclusies zijn dan ook qua
referentie te beperkt en onzorgvuldig en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht tot
stand gekomen.

Er is ook strijd met de EU richtlijnen. Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 juni 2001 geeft voorschriften over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu
van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn beoogt te garanderen dat er passend
grensoverschrijdend overleg plaatsvindt wanneer uitvoering van een plan of programma
aanzienlijke milieueffecten in andere lidstaten kan hebben. Ook heeft deze richtlijn tot doel een
doorzichtige besluitvorming "om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte informatie
volledig en betrouwbaar is". Lidstaten worden opgeroepen te voorzien in een gecoördineerde of
gezamenlijke procedure teneinde dubbele beoordelingen te vermijden.
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 heeft
betrekking op de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de
overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar het verdrag van Aarhus, welk verdrag op 17
februari 2005 geratificeerd is en dat als doelstelling kent het waarborgen van rechten inzake
inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van
het recht in een milieu te leven dat passend is voor de persoonlijke gezondheid en welzijn
(overweging 19 e.v.). Tot de projecten die onder het gezag van deze richtlijn vallen behoort de
aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km. Het is
gewenst aangescherpte voorschriften vast stellen, volgens de richtlijn, betreffende
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband teneinde rekening te houden met de
ontwikkelingen op internationaal niveau. Onder verwijzing naar deze richtlijnen is door het
Europese Hof van Justitie op 25 juli 2008 in een arrest bepaald dat de strekking van de genoemde
MER- richtlijn niet door een opsplitsing van een project mag worden gehinderd. Met andere
woorden voor de beoordeling van een project dient dit in zijn geheel te worden gekend en
beoordeeld.
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Uit het op verzoek van de minister door Tractebel uitgevoerde onderzoek kleeft het gebrek dat niet
van het hele tracé Doetinchem-Wesel de aanleg van een gelijkstroomverbinding is onderzocht. Dit
is uitsluitend gebeurd met betrekking tot het Nederlandse deel. Dit levert strijd op met de EU-regels
zoals zojuist hierboven aangehaald. Overigens heeft dit onderzoek ook onduidelijkheid gecreëerd
wat de gewenste transportcapaciteit van de leiding is. De mogelijkheden en moeilijkheden van een
gelijkstroomverbinding hangen samen met de capaciteit en wanneer daarover onduidelijkheid is,
brengt dat ook met zich mee dat ook onderzoek conclusies onduidelijk zijn.

In dit verband noem ik nog dat gelijkstroomverbindingen met name van belang zijn voor een punt
puntverbinding. In casu is dit het geval. Het gaat immers om een rechtstreekse verbinding tussen
Doetinchem en Wesel. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2010 over een 380 kV-verbinding in de
Randstad is die hoedanigheid van punt-puntverbinding ook relevant genoemd. Inmiddels is er ook
ervaring opgedaan met een gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje en Duitsland en
België. Kennelijk was die ervaring nog niet bekend ten tijde van de zojuist genoemde uitspraak van
de Raad van State. Het bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat er op dit moment
onvoldoende bekend is. En wat er bekend is niet voor eenduidige conclusies vatbaar.
Door de minister wordt gesproken over een nationaal belang, maar op geen enkele wijze
concretiseert hij dit met deze internationale verbinding. Dit zou een reden moeten zijn om
voorzichtig en terughoudend te zijn bij een bovengrondse 380kV-verbinding. Het is beter om eerst
de resultaten van nader onderzoek af te wachten en dan pas beslissingen te nemen.

Volgens de samenvatting van het ontwerp rijksinpassingsplan (12 september 2014) vindt er
afstemming met Duitsland plaats (paragraaf 1.9.5).Het zou hier volgens de minister gaan om een
gezamenlijk project. Weliswaar is er een gezamenlijke basiseffectenstudie uitgevoerd, maar verder
valt van die gezamenlijkheid in de stukken niet veel te bekennen. Ook uit het hoofdstuk procedures
en wettelijk kader (6) blijkt geen koppeling met de Duitse procedures. Dat geldt ook voor de MER.
In paragraaf 1.3 uit het milieueffectrapport blijkt dat er sprake is van gescheiden vraagstellingen,
gescheiden procedures, gescheiden informatieverzameling en ook gescheiden conclusies.

Het zijn met name de gezondheidsrisico's voor mens en dier -waarvan de omvang en de intensiteit
op dit moment niet bekend zijn- die de maatschap bezwaren. De afstand tussen het bouwperceel en
de magneetveldzone is goed 50 meter en die gerekend vanaf het woonhuis van de maatschap ca.
125meter. Dit zijn korte afstanden! Wanneer men bedenkt dat de maatschap 120koeien melkt en
dat zij momenteel de aanschaf van een robot overweegt dan is het begrijpelijk dat zij de toekomst
somber inziet. Hoe zal de elektronica van de robot reageren op de hoogspanningslijnen? Ter zake
zouden hele duidelijke toezeggingen van de kant van TenneT gedaan moeten worden. Het mag
beslist niet zo zijn dat straks de maatschap met een bewijslast wordt opgezadeld die het voor haar
heel lastig zou maken om haar schade op TenneT te verhalen.
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Het heeft de maatschap wel verbaasd dat zij tot nu toe, hoewel er 2 masten in de directe nabijheid
van het bedrijf zijn gepland, niet benaderd is door TenneT. Er is alleen een rentmeester geweest in
verband met het nodige grondonderzoek voor de fundering van de masten, maar verder niets.

Demasten zullen voor cliënte een aanzienlijke, zoals zij het noemt landschapsvervuiling,
betekenen. De masten en de lijnen zullen op grote afstand een ernstige aantasting van de horizon
vormen.

Cliënte is ook bang voor de geluidshinder van de lijnen. Zij wonen op zeer korte afstand van de
lijnen en het Corona effect van de hoogspanningslijnen zal ook hun woonsituatie kunnen
beïnvloeden.

De aanleg van de masten en de lijnen zal leiden tot een waardevermindering van het bedrijf en de
bedrijfsgronden. Het grondgebruik zal immers beperkt worden, hetgeen ook de economische
waarde van het bedrijf aantast. Cliënten zijn bang dat ze straks niet meer het land op de wijze zoals
ze dat gewend waren kunnen beregenen. Als de laagste lijn op 12meter hoogte hangt dan zal het
beregeningskanon anders afgesteld moeten worden en daardoor minder efficiënt zijn.
Bovendien waren er plannen voor zandwinning op bedrijfsgronden van cliënte. Deze zullen echter
naar verwachting niet meer te realiseren zijn wanneer de hoogspanningslijnen zijn aangelegd.

De hoogspanningslijnen zijn gepland over een nabij gelegen strook bos. Daar waar de lijnen over
het bos gaan zal er kap plaatsvinden en naar verluidt zal er vervolgens een kikkerpoel worden
ingericht. Cliënte is bang dat dit tot verrommeling van het landschap zal leiden en zou liever zien
dat de betreffende strook grond aan haar wordt toebedeeld.

De maatschap laat hierbij aantekenen dat zij in beginsel wel begrip heeft voor het belang
van hoogspanningslijnen, mits deze ondergronds worden aangelegd. Voor zover dat op dit moment
nog niet goed mogelijk is, omdat nader onderzoek afgewacht moet worden, dan zou voorlopig van
de huidige plannen moeten worden afgezien.

Bezwaar tegen Wabo-bouwvergunningen voor mast 50 en 51
De maatschap wenst hierbij uitdrukkelijk aangetekend te zien dat zij bezwaar heeft tegen de
ontwerp-omgevingsvergunningen voor de bouw van mast 50 en 51. Zoals hierboven uiteengezet
vrezen zij gezondheidsschade voor mens en dier, schade voor bedrijf en bedrijfsvoering alsmede
aantasting van hun woongenot (door onder meer uitzichtschade). Als de aanleg van een
hoogspanningslijn al urgent is dan dient deze ondergronds te worden aangelegd.
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Het bovenstaande zal door de maatschap en door ondergetekende indien gewenst graag
nader worden toegelicht.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,
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Bureau Energieprojecten
t.a.v.Inspraakpunt Doetinchem-Wesel380kV
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AANGETEKEND en diaitaal verzonden

Onzereferentie :219/10642391

Behandelddoor :extern,
Doorkiesnummer :

E-mail:h.g.dik@su

Assen, 5 november 2014

Betreft: zienswijze 380kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Geachte mevrouw, meneer,

Op verzoek van en wonende te
aan de maak ik hierbij hun zienswijze bekend met betrekking
tot het door u ter inzage gelegde ontwerp inpassingsplan, het milieueffectrapport en de
uitvoeringsbesluiten met betrekking tot 380kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel.

De geplande hoogspanningsverbinding is gesitueerd in een schitterend landelijk gebied. Het zal tot
gevolg hebben dat dit gebied wordt doorsneden door op grote afstand zichtbare
hoogspanningslijnen. Lijnen die bovendien de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen
brengen en die het gebruik van gronden en gebouwen aanzienlijk kunnen beperken.

Voor deze aantasting en de risico's die dat met zich meebrengt ziet cliënte geen noodzaak.
Weliswaar worden er algemene motieven genoemd (internationale energiemarkt, decentrale
opwekking en het belang van leveringszekerheid), maar hier vloeit geen urgentie uit en in ieder
geval geen verklaring voor de stelling dat aanleg van de leiding geen uitstel kan verdragen.

Vaststaat dat er geen kennis is over de gevolgen op lange termijn van een langdurige blootstelling
aan de magneetveldstralingen van bovengrondse hoogspanningslijnen. De huidige kennis ter zake
is beperkt; beter gezegd is te beperkt. Onderzoeksresultaten leiden er wel toe dat uit
gezondheidsoverwegingen de toelaatbare stralingsnormen (grenswaarden) steeds worden
bijgesteld; zowel in binnen- als buitenland. Voor een goede beoordeling van gezondheidseffecten is
meer onderzoek nodig. En zolang er niet meer bekend is dient van uitvoering van nieuwe plannen
voor bovengrondse 380kV leidingen te worden afgezien. Ook het vastgestelde (bovengrondse)
alternatief houdt gevaren voor mens en dier met niet te overziene risico's in.

Stichting Univé Rechtshulp
Jan Bommerstraat 5, 9402 NR Assen
Postbus 557, 9400 AN Assen
K.v.K. Meppel S 41019292

ABN-AMRO rek.nr. 42.33.06.316
IBAN: NL60 ABNA 0423 306316
BIC: ABNANL2A
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Ook fysieke schade door de masten is reëel. Masten kunnen omvallen en lijnen kunnen om allerlei
redenen beschadigd raken. Ook de gevolgen van extreem weer zijn in dit verband te noemen.
De kans op extreem weer (met veel wind, regen, ijzel) is als gevolg van de klimaatverandering
aanzienlijk toegenomen.

Als TenneT het juist heeft dat ondergrondse aanleg van 380kV wisselstroom onvoorziene risico's
in zich bergt dan zou met de aanleg daarvan gewacht kunnen worden tot de aanleg van 20 km
wisselstroom ondergronds bij Delft geëvalueerd is. Ook dient men een ondergrondse
gelijkstroomverbinding te overwegen. In het buitenland zijn meerdere voorbeelden van lange
ondergrondse gelijkstroomlijnen (Frankrijk-Spanje, Duitsland-België). Het is daarom niet terecht
dat een gelijkstroomverbinding niet als alternatief in het MER is onderzocht.
Alle op basis van de huidige MER getrokken conclusies zijn dan ook qua referentie te beperkt en
onzorgvuldig en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht tot stand gekomen.

Er is ook strijd met de EU richtlijnen. Richtlijn 2001l42/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 juni 2001 geeft voorschriften over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu
van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn beoogt te garanderen dat er passend
grensoverschrijdend overleg plaatsvindt wanneer uitvoering van een plan of programma
aanzienlijke milieueffecten in andere lidstaten kan hebben. Ook heeft deze richtlijn tot doel een
doorzichtige besluitvorming "om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte informatie
volledig en betrouwbaar is". Lidstaten worden opgeroepen te voorzien in een gecoördineerde of
gezamenlijke procedure teneinde dubbele beoordelingen te vermijden.
Richtlijn 2011192/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 heeft
betrekking op de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de
overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar het verdrag van Aarhus, welk verdrag op 17
februari 2005 geratificeerd is en dat als doelstelling kent het waarborgen van rechten inzake
inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van
het recht in een milieu te leven dat passend is voor de persoonlijke gezondheid en welzijn
(overweging 19 e.v.). Tot de projecten die onder het gezag van deze richtlijn vallen behoort de
aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km. Het is
gewenst aangescherpte voorschriften vast stellen, volgens de richtlijn, betreffende
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband teneinde rekening te houden met de
ontwikkelingen op internationaal niveau. Onder verwijzing naar deze richtlijnen is door het
Europese Hof van Justitie op 25 juli 2008 in een arrest bepaald dat de strekking van de genoemde
MER- richtlijn niet door een opsplitsing van een project mag worden gehinderd. Met andere
woorden voor de beoordeling van een project dient dit in zijn geheel te worden gekend en
beoordeeld.
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Aan het op verzoek van de minister door Tractebel uitgevoerde onderzoek kleeft het gebrek dat niet
van het hele tracé Doetinchem-Wesel de aanleg van een gelijkstroomverbinding is onderzocht. Dit
is uitsluitend gebeurd met betrekking tot het Nederlandse deel. Dit levert strijd op met de EU-regels
zoals zojuist hierboven aangehaald. Overigens heeft dit onderzoek ook onduidelijkheid gecreëerd
wat de gewenste transportcapaciteit van de leiding is. De mogelijkheden en moeilijkheden van een
gelijkstroomverbinding hangen samen met de capaciteit en wanneer daarover onduidelijkheid is,
brengt dat ook met zich mee dat ook onderzoek conclusies onduidelijk zijn.

In dit verband noem ik nog dat gelijkstroomverbindingen met name van belang zijn voor een punt
puntverbinding. In casu is dit het geval. Het gaat immers om een rechtstreekse verbinding tussen
Doetinchem en Wesel. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2010 over een 380 kV-verbinding in de
Randstad is die hoedanigheid van punt-puntverbinding ook relevant genoemd. Inmiddels is er een
gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje aangelegd en is een gelijkstroomverbinding
tussen Duitsland en België gepland.
Door de minister wordt gesproken over een nationaal belang, maar op geen enkele wijze
concretiseert hij dit met deze internationale verbinding. Dit zou een reden moeten zijn om
voorzichtig en terughoudend te zijn bij een bovengrondse 380kV-verbinding. Het is beter om eerst
de resultaten van nader onderzoek af te wachten en dan pas beslissingen te nemen.

Volgens de samenvatting van het ontwerp rijksinpassingsplan (12 september 2014) vindt er
afstemming met Duitsland plaats (paragraaf 1.9.5).Het zou hier volgens de minister gaan om een
gezamenlijk project. Weliswaar is er een gezamenlijke basiseffectenstudie uitgevoerd, maar verder
valt van die gezamenlijkheid in de stukken niet veel te bekennen. Ook uit het hoofdstuk procedures
en wettelijk kader (6) blijkt geen koppeling met de Duitse procedures. Dat geldt ook voor de MER.
In paragraaf 1.3 uit het milieueffectrapport blijkt dat er sprake is van gescheiden vraagstellingen,
gescheiden procedures, gescheiden informatieverzameling en ook gescheiden conclusies.

Cliënten maken zich zorgen -sterker nog: voelen zich bedreigd door- over de straling afkomstig
van de geplande hoogspanningsleiding. Er is onzekerheid over wat straling van een zo'n hoge
spanning als die van een 380kV met mens en dier zal doen. De lijn is op ca. 150meter afstand
(incluis mast 44) van het woonhuis van cliënten gepland en zal daarmee tevens een ernstige
aantasting van het uitzicht vanuit hun woning betekenen. Het heeft cliënten ook verbaasd dat er
geen communicatie geweest is over het tracéverloop zoals dat nu bekend is.

Wabo bouwvergunningen voor mast 43 en mast 44
Cliënten willen hierbij ook uitdrukkelijk doen aantekenen dat zij bezwaren hebben tegen de
omgevingsvergunningen voor het bouwen van de masten 43 en 44. De masten zien ze als een
onderdeel van de bedreiging die hun gezondheid ondergaat. Bovendien tasten zij het uitzicht vanuit
hun woning aan en zijn ook om die reden nadelig voor de economische waarde van hun huis,
bijgebouwen en woonerf.
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Desgewenst zullen cliënten of ondergetekende het bovenstaande graag nader toelichten.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,
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Assen, 5 november 2014

Betreft: zienswijze 380kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Geachte mevrouw, meneer,

Op verzoek van en wonende te aan de
maak ik hierbij hun zienswijze bekend met betrekking tot het door u ter

inzage gelegde ontwerp inpassingsplan, het milieueffectrapport en de uitvoeringbesluiten met
betrekking tot 380kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel.

De geplande hoogspanningsverbinding is gesitueerd in een schitterend landelijk gebied. Het zal tot
gevolg hebben dat dit gebied wordt doorsneden door op grote afstand zichtbare
hoogspanningslijnen. Lijnen die bovendien de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen
brengen en die het gebruik van gronden en gebouwen aanzienlijk kunnen beperken.

Voor deze aantasting en de risico's die dat met zich meebrengt ziet cliënte geen noodzaak.
Weliswaar worden er algemene motieven genoemd (internationale energiemarkt, decentrale
opwekking en het belang van leveringszekerheid), maar hier vloeit geen urgentie uit en in ieder
geval geen verklaring voor de stelling dat aanleg van de leiding geen uitstel kan verdragen.

Vaststaat dat niet vaststaat dat er geen kennis is over de gevolgen op termijn van een langdurige
blootstelling aan de magneetveldstralingen van bovengrondse hoogspanningslijnen. De huidige
kennis ter zake is beperkt; beter gezegd is te beperkt. Onderzoeksresultaten leiden er wel toe dat uit
gezondheidsoverwegingen de toelaatbare stralingsnormen (grenswaarden) steeds worden
bijgesteld; zowel in binnen- als buitenland. Voor een goede beoordeling van gezondheidseffecten is
meer onderzoek nodig. En zolang er niet meer bekend is dient van uitvoering van nieuwe plannen
voor bovengrondse 380kV leidingen te worden afgezien. Ook het voorgestelde (bovengrondse)
alternatief houdt gevaren voor mens en dier in met niet te overziene risico's.
Ook fysieke schade door de masten is reëel. Masten kunnen omvallen en lijnen kunnen om allerlei
redenen beschadigd raken. Ook de gevolgen van extreem weer zijn in dit verband te noemen.
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De kans op extreem weer (met veel wind, regen, ijzel) is als gevolg van de klimaatverandering
aanzienlijk toegenomen.

Als TenneT het juist heeft dat ondergrondse aanleg van 380kV wisselstroom onvoorziene risico's
in zich bergt dan zou met de aanleg daarvan gewacht moeten worden dan wel dient men een
ondergrondse gelijkstroomleiding serieus te overwegen. In het buitenland zijn meerdere
voorbeelden van lange ondergrondse gelijkstroomlijnen (Frankrijk-Spanje, Duitsland-België).
Zowel in de Startnotitie MER als in het Electrabel onderzoek is geen aandacht besteed aan een
ondergrondse gelijkstroomverbinding. Alle op basis hiervan getrokken conclusies zijn dan ook qua
referentie te beperkt en onzorgvuldig en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht tot
stand gekomen.

Er is ook strijd met de EU richtlijnen. Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 juni 2001 geeft voorschriften over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu
van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn beoogt te garanderen dat er passend
grensoverschrijdend overleg plaatsvindt wanneer uitvoering van een plan of programma
aanzienlijke milieueffecten in andere lidstaten kan hebben. Ook heeft deze richtlijn tot doel een
doorzichtige besluitvorming "om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte informatie
volledig en betrouwbaar is". Lidstaten worden opgeroepen te voorzien in een gecoördineerde of
gezamenlijke procedure teneinde dubbele beoordelingen te vermijden.
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 heeft
betrekking op de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de
overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar het verdrag van Aarhus, welk verdrag op 17
februari 2005 geratificeerd is en dat als doelstelling kent het waarborgen van rechten inzake
inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van
het recht in een milieu te leven dat passend is voor de persoonlijke gezondheid en welzijn
(overweging 19 e.v.). Tot de projecten die onder het gezag van deze richtlijn vallen behoort de
aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km. Het is
gewenst aangescherpte voorschriften vast stellen, volgens de richtlijn, betreffende
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband teneinde rekening te houden met de
ontwikkelingen op internationaal niveau. Onder verwijzing naar deze richtlijnen is door het
Europese Hof van Justitie op 25 juli 2008 in een arrest bepaald dat de strekking van de genoemde
MER- richtlijn niet door een opsplitsing van een project mag worden gehinderd. Met andere
woorden voor de beoordeling van een project dient dit in zijn geheel te worden gekend en
beoordeeld.

Uit het op verzoek van de minister door Traetabel uitgevoerde onderzoek kleeft het gebrek dat niet
van het hele tracé Doetinchem-Wesel de aanleg van een gelijkstroomverbinding is onderzocht. Dit
is uitsluitend gebeurd met betrekking tot het Nederlandse deel. Dit levert strijd op met de EU-regels
zoals zojuist hierboven aangehaald. Overigens heeft dit onderzoek ook onduidelijkheid gecreëerd
wat de gewenste transportcapaciteit van de leiding is. De mogelijkheden en moeilijkheden van een
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gelijkstroomverbinding hangen samen met de capaciteit en wanneer daarover onduidelijkheid is,
brengt dat ook met zich mee dat de onderzoeksconclusies onduidelijk zijn.

In dit verband noem ik nog dat gelijkstroomverbindingen met name van belang zijn voor een punt
puntverbinding. In casu is dit het geval. Het gaat immers om een rechtstreekse verbinding tussen
Doetinchem en Wesel. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2010 over een 380 kV-verbinding in de
Randstad is die hoedanigheid van punt-puntverbinding ook relevant genoemd. Inmiddels is er ook
ervaring opgedaan met een gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje en Duitsland en
België. Kennelijk was die ervaring nog niet bekend ten tijde van de zojuist genoemde uitspraak van
de Raad van State. Het bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat er op dit moment
onvoldoende bekend is. En wat er bekend is niet voor eenduidige conclusies vatbaar.
Door de minister wordt gesproken over een nationaal belang, maar op geen enkele wijze
concretiseert hij dit met deze internationale verbinding. Dit zou een reden moeten zijn om
voorzichtig en terughoudend te zijn bij een bovengrondse 380kV-verbinding. Het is beter om eerst
de resultaten van nader onderzoek af te wachten en dan pas beslissingen te nemen.

Volgens de samenvatting van het ontwerp rijksinpassingsplan (12 september 2014) vindt er
afstemming met Duitsland plaats (paragraaf 1.9.5). Het zou hier volgens de minister gaan om een
gezamenlijk project. Weliswaar is er een gezamenlijke basiseffectenstudie uitgevoerd, maar verder
valt van die gezamenlijkheid in de stukken niet veel te bekennen. Ook uit het hoofdstuk procedures
en wettelijk kader (6) blijkt geen koppeling met de Duitse procedures. Dat geldt ook voor de MER.
In paragraaf 1.3 uit het milieueffectrapport blijkt dat er sprake is van gescheiden vraagstellingen,
gescheiden procedures, gescheiden informatieverzameling en ook gescheiden conclusies.

Bezwaren tegen de geplande bovengrondse 380kV zijn in het bijzonder het uitzichtnadeel en de
mogelijke schade hiervan op mens en dier. De stralingen zullen -of ze al dan niet feitelijk aanwezig
zijn en in welke mate- negatief op de waarde van het woonperceel van cliënten inwerken.

Zienswijze tegen Wabo-omgevingsvergunning voor mast 45
Vanwege uitzichtschade en negatieve stralingsinwerking door de korte afstand tussen geplande
leiding en het woonhuis van cliënten (ca. 150meter) zijn cliënten tegenstander van een
bovengrondse leiding. De uitrusting van de mast, zijn uiterlijk en de negatieve beleving van de
straling zijn hiervan de oorzaak.
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Zienswijze tegen landschapsplan traject Doetinchem Duitse grens en de verleende
kapvergunningen
De aan te leggen ondergrondse 150kV leiding komt -als cliënten dit goed gezien hebben- straks
direct langs het woonperceel van cliënten te liggen. Dit zal vermoedelijk ten koste gaan van op het
perceel aanwezig groen (bomen en struiken). Voor de aanleg van de ondergrondse leiding zal een
bodemgat nodig zijn dat boombestendig is en dat derhalve alleen door bemaling kan functioneren.
Als gevolg van die bemaling kunnen nabije bomen uitdrogen en afsterven.
Cliënten pleiten daarom voor het verschuiven van de leiding verder van het woonperceel af. Voor
de leiding zelf hoeft dat geen nadelige gevolgen te hebben.

Voorts zijn cliënten van mening dat de aanleg van de ondergrondse 150kV leiding ten koste gaat
van 3 oude en zeer waardevolle lanen: te weten de Oude Dinxperloseweg, de Kerspas en de Klein
Saleminkdijk. Ook het landschapsplan (zie onder 8.2) erkent dit. Dat plan spreekt met zoveel
woorden over het doorsnijden van bospercelen, het in hoogte beperken van boselementen, het
omzetten van bos in struweelbeplanting. Cliënten achten deze aantasting een bezwaarlijke
ontwikkeling. Het valt hen bovendien op, dat de voorgeschreven compensatie van de te kappen
bomen niet in de directe omgeving plaatsvindt, hetgeen dus tot een kwaliteitsverslechtering leidt.

Het heeft cliënten buitengewoon verbaasd dat zij nimmer bezocht zijn door schaderegelaars van
TenneT. Er zijn wel 2 algemene brieven door TenneT verzonden, maar verder dan dat is het nooit
geweest.

Op het perceel van cliënten bevinden zich veel vogels. Ik noem hier ooievaars, buizerds,
torenvalken, spechten en uilen. Ook zijn er in het gebied veel reeën. Uit de stukken blijkt niet op
welke wijze men de verwachte schade voor de vogels wil voorkomen.
Het zou TenneT gesierd hebben wanneer ze bijtijds vertegenwoordigers naar cliënten hadden
gestuurd. Nu tasten cliënten in het duister over de uitvoering van de plannen.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380kV 

Postbus 23 

2290 AA WATERINGEN 

AANGETEKEND en digitaal 

Betreft: Zienswijze 380kV hoogspanningsverbinding 

Doetinchem-W esel 

Geachte mevrouw, meneer, 

ONTVANGEN O 7 Nnv '.lrw 

Onze referentie : 219/10645087 

Behandeld door :extern, 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Assen, 6 november 2014 

Op verzoek van : wonende en bedrijfhoudende te aan de 

1 maak ik hierbij zijn zienswijze bekend tegen het ter inzage gelegde ontwerp 

inpassingsplan, het milieueffectrapport en de ontwerp uitvoeringsbesluiten voor de aanleg van de 

380kV hoogspanningslijn Doetinchem-Wesel. 

De geplande hoogspanningsverbinding is gesitueerd in een schitterend landelijk gebied. Het zal tot 

gevolg hebben dat dit gebied wordt doorsneden door op grote afstand zichtbare 

hoogspanningslijnen. Lijnen die bovendien de gezondheid van mens en dier in gevaar kunnen 

brengen en die het gebruik van gronden en gebouwen aanzienlijk kunnen beperken. 

Voor deze aantasting en de risico's die dat met zich meebrengt ziet clilint geen noodzaak. 

Weliswaar worden er algemene motieven genoemd (internationale energiemarkt, decentrale 

opwekking en het belang van leveringszekerheid), maar hier vloeit geen urgentie uit en in ieder 

geval geen verklaring voor de stelling dat aanleg van de leiding geen uitstel kan verdragen. 

Vaststaat dat niet vaststaat dat er geen kennis is over de gevolgen op termijn van een langdurige 

blootstelling aan de magneetveldstralingen van bovengrondse hoogspanningslijnen. De huidige 

kennis ter zake is beperkt; beter gezegd is te beperkt. Onderzoeksresultaten leiden er wel toe dat uit 

gezondheidsoverwegingen de toelaatbare stralingsnormen (grenswaarden) steeds worden 

bijgesteld; zowel in binnen- als buitenland. Voor een goede beoordeling van gezondheidseffecten is 

meer onderzoek nodig. En zolang er niet meer bekend is dient van uitvoering van nieuwe plannen 

voor bovengrondse 380kV leidingen te worden afgezien. Ook het voorgestelde (bovengrondse) 

alternatief houdt gevaren voor mens en dier in met niet te overziene risico's. 

Ook fysieke schade door de masten is reëel. Masten kunnen omvallen en lijnen kunnen om allerlei 
redenen beschadigd raken. Ook de gevolgen van extreem weer zijn in dit verband te noemen. 
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De kans op extreem weer (met veel wind, regen, ijzel) is als gevolg van de klimaatverandering 

aanzienlijk toegenomen. 

Als TenneT het juist heeft dat ondergrondse aanleg van 380kV wisselstroom onvoorziene risico's 

in zich bergt dan zou met de aanleg daarvan gewacht moeten worden dan wel dient men een 

ondergrondse gelijkstroomleiding serieus te overwegen. In het buitenland zijn meerdere 

voorbeelden van lange ondergrondse gelijkstroomlijnen (Frankrijk-Spanje, Duitsland-België). 

Zowel in de Startnotitie MER als in het Tractebel onderzoek is geen aandacht besteed aan een 

ondergrondse gelijkstroomverbinding. Alle op basis hiervan getrokken conclusies zijn dan ook qua 

referentie te beperkt en onzorgvuldig en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht tot 

stand gekomen. 

Er is ook strijd met de EU richtlijnen. Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 juni 2001 geeft voorschriften over de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 

van bepaalde plannen en programma's. De richtlijn beoogt te garanderen dat er passend 

grensoverschrijdend overleg plaatsvindt wanneer uitvoering van een plan of programma 

aanzienlijke milieueffecten in andere lidstaten kan hebben. Ook heeft deze richtlijn tot doel een 

doorzichtige besluitvorming "om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling verstrekte informatie 

volledig en betrouwbaar is". Lidstaten worden opgeroepen te voorzien in een gecoördineerde of 

gezamenlijke procedure teneinde dubbele beoordelingen te vermijden. 

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 heeft 

betrekking op de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de 

overwegingen van de richtlijn wordt verwezen naar het verdrag van Aarhus, welk verdrag op 17 

februari 2005 geratificeerd is en dat als doelstelling kent het waarborgen van rechten inzake 

inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van 

het recht in een milieu te leven dat passend is voor de persoonlijke gezondheid en welzijn 

(overweging 19 e.v.). Tot de projecten die onder het gezag van deze richtlijn vallen behoort de 

aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km. Het is 

gewenst aangescherpte voorschriften vast stellen, volgens de richtlijn, betreffende 

milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband teneinde rekening te houden met de 

ontwikkelingen op internationaal niveau. Onder verwijzing naar deze richtlijnen is door het 

Europese Hof van Justitie op 25 juli 2008 in een arrest bepaald dat de strekking van de genoemde 

MER- richtlijn niet door een opsplitsing van een project mag worden gehinderd. Met andere 

woorden voor de beoordeling van een project dient dit in zijn geheel te worden gekend en 

beoordeeld. 

Uit het op verzoek van de minister door Tractebel uitgevoerde onderzoek kleeft het gebrek dat niet 

van het hele tracé Doetinchem-Wesel de aanleg van een gelijkstroomverbinding is onderzocht. Dit 
is uitsluitend gebeurd met betrekking tot het Nederlandse deel. Dit levert strijd op met de EU-regels 
zoals zojuist hierboven aangehaald. Overigens heeft dit onderzoek ook onduidelijkheid gecreëerd 
wat de gewenste transportcapaciteit van de leiding is. De mogelijkheden en moeilijkheden van een 
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gelijkstroomverbinding hangen samen met de capaciteit en wanneer daarover onduidelijkheid is, 

brengt dat ook met zich mee dat ook onderzoek conclusies onduidelijk zijn. 

In dit verband noem ik nog dat gelijkstroomverbindingen met name van belang zijn voor een punt

puntverbinding. In casu is dit het geval. Het gaat immers om een rechtstreekse verbinding tussen 

Doetinchem en Wesel. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 oktober 2010 over een 380 kV-verbinding in de 

Randstad is die hoedanigheid van punt-puntverbinding ook relevant genoemd. Inmiddels is er ook 

ervaring opgedaan met een gelijkstroomverbinding tussen Frankrijk en Spanje en Duitsland en 

België. Kennelijk was die ervaring nog niet bekend ten tijde van de zojuist genoemde uitspraak van 

de Raad van State. Het bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat er op dit moment 

onvoldoende bekend is. En wat er bekend is niet voor eenduidige conclusies vatbaar. 

Door de minister wordt gesproken over een nationaal belang, maar op geen enkele wijze 

concretiseert hij dit met deze internationale verbinding. Dit zou een reden moeten zijn om 

voorzichtig en terughoudend te zijn bij een bovengrondse 380kV-verbinding. Het is beter om eerst 

de resultaten van nader onderzoek afte wachten en dan pas beslissingen te nemen. 

Volgens de samenvatting van het ontwerp rijksinpassingsplan (12 september 2014) vindt er 

afstemming met Duitsland plaats (paragraaf 1.9.5). Het zou hier volgens de minister gaan om een 

gezamenlijk project. Weliswaar is er een gezamenlijke basiseffectenstudie uitgevoerd, maar verder 

valt van die gezamenlijkheid in de stukken niet veel te bekennen. Ook uit het hoofdstuk procedures 

en wettelijk kader (6) blijkt geen koppeling met de Duitse procedures. Dat geldt ook voor de MER. 

In paragraaf 1.3 uit het milieueffectrapport blijkt dat er sprake is van gescheiden vraagstellingen, 

gescheiden procedures, gescheiden informatieverzameling en ook gescheiden conclusies. 

Op grond van de voorliggende plannen moet clil!nt vaststellen dat er op zijn bedrijfsgrond 2 masten 

zullen worden opgericht (nrs. 46 en 47). Als gevolg hiervan zal 8 ha. huiskavel aanzienlijk in hun 

gebruiksmogelijkheden beperkt worden. Cliënt bezit in totaal 29 ha. Grond en heeft 50 melkkoeien. 

Clil!nt hecht eraan te vermelden dat hij 21 jaar geleden hier is neergestreken, omdat hij elders 

moest vertrekken. Het stoort hem derhalve des temeer dat hij ook nu met bedrijfsbeperking 

geconfronteerd wordt. 

Als gevolg van een tracéwijziging is één van de masten dichter bij zijn huis gekomen. Het uitzicht 

vanuit zijn woonhuis wordt hierdoor aanzienlijk slechter. Hij maakt zich ook zorgen over de 

effecten van de hoogspanningsleiding op zijn bedrijf. Krijgt hij straks storingen in zijn elektronica. 

Zal de melkrobot wel naar behoren werken en zo niet wie vergoedt dan zijn schade. Bezwaren van 

de heer Zents zijn dus zowel van algemene als van bijzondere aard. Ook vreest hij 

waardevermindering van grond en gebouwen als gevolg van een zó nabije plaatsing van masten en 
hoogspanningslijnen. Hij ziet de toekomst wat dit betreft met zorg tegemoet. 
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Zienswijze tegen ontwerp omgevingsvergunning voor masten 46 en 47 

Om hierboven genoemde redenen uit cliënt hier ook met nadruk zijn bezwaren tegen de geplande 

masten, vooral ook met betrekking tot die welke dicht op zijn bedrijf- en woongebouwen zijn 

gesitueerd. Tot zijn bebouwing behoort ook een woonhuis in gebruik bij een derde. Diens 
woongenot is ook in het geding. 

Tenslotte wil cliënt nog aantekenen dat door verschuiving van de geplande mastopstelling een 

andere dan de geplande toegangsweg meer voor de hand ligt. Het bovenstaande zal ik u desgewenst 
graag nader toelichten. 

Met vriendelijke groet, hoogachtend, 
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Verzonden: Woensdag 5 november 2014 14:43 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Onze situatie: 
Wij,  en kinderen, wonen en werken op de locatie 

. Ter plaatse hebben we een 
melkrundveehouderijbedrijf met 142 stuks melkvee en 91 stuks jongvee. Onze (schoon) 
ouders bewonen de tweede bedrijfswoning. In de bijlage is een schets van onze locatie 
weergegeven, evenals de geplande hoogspanningslijn. Vanwege het geplande traject worden 
wij op meerdere vlakken geraakt door de voorgenomen aanleg van de hoogspanningslijn. 
Hierbij willen wij een reactie geven op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.  

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Het ontwerp en het voorbereidingsbesluit gaan uit van uw aanname dat de aanleg nuttig, 
noodzakelijk en haalbaar is. Hierover het volgende: Wij zijn van mening dat de noodzaak 
van aanleg niet voldoende is aangetoond om een dergelijk ingreep in het landschap te doen. 
Het is uw verwachting dat op korte termijn flexibiliteit in elektriciteitsdistributie noodzakelijk 
is, en dat daarvoor de 380 kV lijn Doetinchem-Wesel moet worden aangelegd. Echter, de 
investering in de lijn wordt gedaan voor de middellange en de lange termijn. Wij zijn van 
mening dat u onvoldoende heeft aangetoond dat ook de lange termijn de aanleg nuttig, 
noodzakelijk en haalbaar is.  
Indien nut, noodzaak en haalbaarheid van de wel aangetoond is, zal uitdrukkelijk gekeken 
moeten worden naar de alternatieven van een bovengrondse lijn. Deze zou dan minder 
storend voor landschap en gezondheid aangelegd kunnen worden. Nu is er onvoldoende 
gekeken naar de haalbaarheid van het alternatief van een ondergrondse lijn. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Er wordt onvoldoende gekeken naar de landschappelijke gevolgen van de aanleg. Door de 
aanleg zal het woongenot in de beide bedrijfswoningen fors verminderen. In het uitzicht van 
beide woningen staan masten gepland. Het nadeel hiervan is onder andere dat de waarde 
van onze locatie, zowel van bedrijf als van de woonlocaties, fors zal verminderen. Hierin is in 
de procedure en de afwikkeling op geen enkele wijze voorzien.  
Zoals hierboven aangegeven is verder onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden van het 
ondergronds aanleggen van een hoogspanningslijn.  



Er zijn diverse studies gedaan naar de gezondheidseffecten van een hoogspanningslijn op 
mensen. Ons melkveebedrijf  heeft de gronden rondom in gebruik voor weidegang van ons 
melkvee. Speciaal voor ons vee is zelfs een tunnel onder de Terborgseweg doorgelegd om 
ook aan de zuidzijde ervan ons vee te kunnen weiden. Juist door deze percelen zal de 
hoogspanningslijn aangelegd worden. Wij vrezen voor de gezondheid van ons vee. Wij 
vragen ons af of we ons melkvee nog wel ter plaatse kunnen laten weiden. Hieruit blijkt des 
te meer de impact van de aanleg op ons gezin en ons bedrijf.  

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Wij worden geraakt in ons belang voor wat betreft woongenot, waarde van het onroerend 
goed en mogelijk gezondheidsschade van mensen en veestapel.  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
In onze ogen wordt er onvoldoende rekening gehouden met belangen van omwonenden. 
Gezien een voorstel tot compensatie voor de aanleg van een mast op onze grond vragen wij 
ons af of wij wel volledig worden gecompenseerd in onze schade. Dit mede met het oog op 
de vermogenschade als gevolg van de waardedaling van ons onroerend goed.  

Reactie 
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Situatieschets familie  te 

Bedrijfswoning II 

Bedrijfswoning I 

Veetunnel 

Geplande mast 

Geplande mast 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Wehl, 4 november 2014 

Betreft: zienswijze diverse documenten nieuwe hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij dienen wij een zienswijze in tegen de verschillende besluiten behorende bij de beoogde 
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV zoals gepubliceerd op 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv-fase-1 (gezien op 31 oktober 2014). 

Nut en noodzaak van de verbinding stellen wij niet ter discussie, hierin hebben wij vertrouwen in de 
keuzes en zorgvuldige afweging die de rijksoverheid neemt. Wel hebben wij onze twijfels over de 
uitwerking, zowel inhoudelijk als procedureel. Hieronder zal op de belangrijkste punten worden 
ingegaan.  

1. Er worden in de diverse stukken wisselende belastingen van de leidingen genoemd. Graag zien wij
de volgende MVA-capaciteit juridisch verankerd in de planregels, omdat anders een ongelimiteerde 
hoogspanningsverbinding is toegestaan: 
380kV - 4000 A (2635 MVA) 
150 kV - 955 A (250 MVA) 

De onderzoeken zijn voor deze capaciteit uitgevoerd,  hogere waarden (zoals gesuggereerd in 
hoofdstuk 1 van de plantoelichting) zijn misschien economisch wenselijk, maar milieutechnisch niet 
onderzocht en daardoor juridisch niet toegestaan. Dezelfde beperking zien wij graag opgenomen voor 
de masten. Slechts op de beoogde locaties zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd, in de regels 
dient dan ook opgenomen te worden dat alleen op die locaties masten zijn toegestaan. 

2. Het blijft in alle documenten onduidelijk waarom de ondergrondse variant niet als MMA in de MER is
meegenomen, maar gekozen is voor een herhaling van zetten door andere tracés te onderzoeken. In 
de MER dient een afweging van reële alternatieven plaats te vinden. Door bij voorbaat af te zien van 
ondergronds zijn alternatieve ondergrondse tracés niet afgezet tegen het bovengrondse tracé zoals 
vastgelegd in het ontwerp-inpassingsplan.  Wij verzoeken u ondergrondse varianten mee te nemen bij 
het bepalen van het voorkeursalternatief, aangezien deze de best bestaande mogelijkheden bieden 
ter bescherming van het milieu en een realistisch alternatief zijn (TenneT is technisch in staat om de 
leidingen aan te leggen, slechts een langere terugverdientijd staat hiertoe in de weg). 

3. In de stukken had een afweging plaats moeten vinden tussen landelijke regelgeving versus de
Europese regelgeving rondom milieueffecten van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat Nederland en/of 
Duitsland wetgeving hanteren die een zorgvuldige integrale afweging van het gehele traject 
Doetinchem-Wesel in de weg staan wil niet zeggen dat daardoor Europese wetgeving rondom 
procedures en milieukundige afwegingen niet toegepast hoeft te worden. Graag zien wij een nadere 
onderbouwing waarin wordt uitgelegd waarom dit grensoverschrijdende project past binnen de 
landelijke én Europese wet- en regelgeving. 

4. Gesuggereerd wordt dat niet de volledige impact van de ontwikkeling in kaart is gebracht. Gronden
die gebruikt worden tijdens de opslag kunnen deels buiten het plangebied van het inpassingsplan 
liggen. De beschikbaarheid van deze gronden wordt dan – voor zover noodzakelijk – separaat van dit 
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inpassingsplan via tijdelijke afwijkingen van de vigerende bestemmingsplannen 
(omgevingsvergunning) geregeld met de betrokken gemeenten. Dit doet vermoeden dat de omvang 
en daarmee de consequenties niet bekend zijn en daardoor ook niet zijn meegenomen in de diverse 
onderzoeken. Verzoek is om de volledige tijdelijke en eindsituatie te beoordelen, door het opknippen 
van procedures kan geen volledig beeld door omwonenden gevormd worden. 

5. Sommige eigenaren van woningen in onze directe omgeving worden, vanwege de
magneetveldzones, uitgekocht. Het opnieuw verkopen of verhuren van deze gebouwen voor 
bewoning lijkt in strijd met de landelijke richtlijnen over magneetvelden, omdat onvoldoende wordt 
onderbouwd waarom de woonbestemmingen kunnen worden gehandhaafd (alleen een minimale 
standaard tekstuele beschrijving in de bijlage). Er is geen sprake van een bestaande situatie, 
daardoor dienen de magneetveldzones gerespecteerd te worden. Daarnaast wordt de keuze gemaakt 
om niet-gebruikte ruimtelijke rechten wel weg te bestemmen, wat haaks staat op de systematiek voor 
bestaande functies. Als de opbrengsten van de verkoop van deze woningen zijn meegenomen in de 
exploitatie van de bovengrondse variant dan verzoeken wij u deze berekening te corrigeren en 
opnieuw af te wegen tegen een ondergrondse variant.  

6. Bij de bescherming van de natuurwaarden is ten onrechte uitgegaan van zeer algemene
soortenbescherming, waardoor aantasting van de omvang van soorten wordt toegestaan. Daarnaast 
zijn de compenserende en mitigerende maatregelen niet juridisch geborgd in de planregels, waardoor 
er onvoldoende zicht is op een zorgvuldige uitvoering. Hetzelfde geldt voor de gevolgen voor 
Natura2000-gebieden, doordat geen integrale afweging van het gehele traject heeft plaatsgevonden. 
Verzoek is deze punten aan te passen. 

7. In de documenten worden conclusies getrokken over de hoogten in relatie tot vliegveiligheid,
zonder dat deze onderbouwd worden. Graag zien wij een nadere onderbouwing waarom de masten 
geen risico veroorzaken voor vliegverkeer (welke maatregelen worden getroffen, wat zijn de 
toetsresultaten van de verschillende vliegvelden in de omgeving, wat is de relatie tot 
defensiebewegingen en de mogelijke radarverstoringen).  

Op basis van bovenstaande is het verzoek om de verschillende documenten aan te passen en/of aan 
te vullen. Gezien het aantal wijzigingen gaan wij er vanuit dat het plan vervolgens opnieuw als 
ontwerp ter inzage zal worden gelegd. 

Met vriendelijke groet, 
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0050 

Verzonden: Woensdag 5 november 2014 20:02 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? 
Niet bekend ik ben geen deskundige. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
In aanloop van tijd dat ( melding in de krant dat er een 380 KV hoogspanning verbinding 
Doetinchem -Wesel zou komen( voorjaar 2012 ) tot aan de ter inzage leggen van 
Ontwerpbesluiten Doetinchem - Wesel 380 KV) de woning aan de  in 
die toen te koop was, en in deze tussen tijd on verkoopbaar is geworden zodat er dubbele 
lasten zijn en dat dit kenbaar is gemaakt in mail aan  en in een brief aan 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem en dat hierdoor grote planschade 
is ontstaan en hiervoor geen regeling in het Ontwerpbesluiten zijn opgenomen. En dat ik hier 
voor onder ander bezwaar zal maken. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Waarde daling van de woning / horizon vervuiling / verkeer overlast /geluid overlast/ over de 
gezondheid van o.a. mijn gezin en mij zelf en mijn bijen ,en alle schade voor  de mens en 
natuur ( waar hoog spanning verbinding 380 +150 KV komt te lopen) schade onder vindt 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Als er toch een verbinding moet komen doe het dan ondergronds (al zou het iets duurder zijn) 
maar in het belang van schade aan mens en natuur zo klein mogelijk te houden. 

Reactie 



Verzonden: Woensdag 5 november 2014 21:52 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Onderzoek naar ondergrondse aanleg beperkte zich tot het Nederlandse deel van het tracé. 
Uitbreiden naar het Duitse gedeelte vergroot de kans op een positieve uitkomst 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Ja. Zie bijlage. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 
Ja. Zie bijlage. 

Reactie 
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Silvolde, 04 november 2OL4-LL-04.

Betreft : zienswijze aa n leg 380 kV hoogspa n n i ngsleid i ng Doeti nchem-Wesel.

Geachte heer, mevrouw.

ln dit schrijven willen we aangeven hoe we aankijken tegen de aanleg van

bovengenoemde bovengrondse leidi ng.

ln onze beleving is er onvoldoende aandacht besteed aan onderzoek naar de

haalbaarheid van een ondergronds tracé. Het onderzoek wat gedaan is, heeft

alleen betrekking op het Nederlandse deel, terwijl ook het Duitse gedeelte

hierin betrokken had moeten worden. Dit zal de financiële haalbaarheid

verbeteren.

De aanleg heeft voor ons vergaande gevolgen. Het tracé is dusdanig gekozen

dat de leiding ons op allerlei manieren gaat belemmeren. Het woongenot gaat

aangetast worden doordat beeldbepalende bomen gekapt zullen moeten

worden en de omgeving in negatieve zin zal veranderen door het aanzicht van

de leiding, grootschalige bedrijfsuitbreiding wordt onmogelijk, en de waarde

van zowel woning als bedrijf zal drastisch afnemen. Ook het effect van straling

op de gezondheid van dier en mens, en dan vooral van opgroeiende kinderen,

het effect op natuur, en dan met name de effecten op vogels vervullen ons met

zorg. Ook recreatie en toerisme zal nadelige effecten ondervinden van de

voornoemde aanleg.

Wij zijn van voorts van mening dat de ons opgelegde beperkingen op grond van

dit inpassingsplan en de bijbehorende stukken voor onsonevenredig belastend
zijn: een groot scala aan activiteiten op ons eigendommen mogen wij straks
niet meer verrichten danwel niet zonder vergunning verrichten. Voor zover wij
deze activiteiten, na het verkrijgen van een vergunning alsnog zouden mogen
verrichten, ontbreekt een adequate schaderegeling voor de meerkosten die wij
alsdan zullen moeten maken.

Tenslotte spreken wij hierbij onze zorg uit voor de waardeontwikkeling en

exploitatiemogelijkheden van ons bedrijf. Wij vragen ons ten zeerste af of
sprake zal zijn van een adequate schaderegeling ook ten aanzien van deze
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waardevermindering en of onze rechten ten aanzien van deze

schadevergoed i ng afdoende gewaa rborgd zijn.

We gaan er van uit dat U in uw verdere besluitvorming voornoemde redenen

mee laat wegen, en dat aanleg van een ondergronds tracé tot de

mogelij kheden gaat behoren.

Vriendelijke groet,
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* Zienswijze t.a.v. Maatregelnummer M08 uit het Landschapsplan:

 (Originele afbeelding zoals opgenomen in Landschapsplan)

Wij pleiten ervoor om het gedeelte van ‘M08’ dat buiten de (gele lijnen van de) ZRO-zone valt niet te 
kappen maar te handhaven zoals deze situatie nu is. Ter verduidelijking: het betreft hier het blauw 
gearceerde gedeelte in de onderstaande afbeelding. 

 (Bewerkte afbeelding waarin zichtbaar gemaakt het gedeelte M18 dat buiten de ZRO-zone valt)

De redenen dat wij ervoor pleiten om dit specifieke gedeelte van gebied ‘Maatregelnummer M8’ te 
handhaven zoals het nu is, zijn; 

1.) Indien het gedeelte van M08 dat buiten de ZRO-zone valt (ook) gekapt zal worden, zal de nadruk 

0052



voor álle passerende verkeer/personen [op de Doetinchemseweg maar vooral komende vanuit 
Doetinchem (via de Braamtseweg) en ook voor de in de directe nabijheid wonende (straal van 
500meter)] volledig op de masten komen te liggen. Deze zullen -indien de bestaande bomen 
vervangen worden door de lagere geplande beplanting- voor een zeer groot deel (en wellicht volledig) 
te zien zijn. Waar nu sprake is van een mooi groen begin van de Gemeente Montferland/een mooie en 
natuurlijke inkadering van het navolgende Wijnbergse landschap, zal daarvan bij kap van de 
bestaande bomen búiten de ZRO géén sprake meer zijn.    

In het Landschapsplan wordt op pagina 16 (afbeelding 5d) een voorbeeld gegeven van het aankleden 
van een mastlocatie teneinde deze beter in de omgeving te doen opgaan. Dit aspect is voor dit kleine 
gebied (M08 buiten de ZRO-zone) bij uitstek van toepassing. Met name komende vanuit Doetinchem  

In het landschapsplan wordt verder (voor het gebied ten zuiden van de A18) nadruk gelegd op het feit 
dat dit gebied een Ecologische Verbindingszone (EVZ) van de Ecologische Hoofdstructuur is. Zo veel 
mogelijk behoudt van de bestaande situatie is daarvoor van groot belang.  

Waar voor de andere viaducten (specifiek het taluut naast de Europaweg, ten zijde van recreatieplas 
Stroombroek) inderdaad geldt dat het kappen van slechts een gedeelte (alleen binnen de ZRO-zone) 
van de begroeiing een rommelig beeld geeft, is dit voor ‘gebied M18 buiten de ZRO-zone’ veel minder 
van toepassing/minder zwaarwegend vanwege het totaal laten verdwijnen van “het groene gezicht” 
van dit gebied indien het kappen van dit specifieke gebiedje inderdaad zou plaatsvinden. Daarnaast 
vormen de bomen aan beide zijden van het viaduct zeer zeker een visueel (en mogelijk ook een 
ecologisch) geheel.  

Eventueel herstel van “te enthousiast voorbereiden” van gebieden (direct) buiten de ZRO-strook zal bij 
herbeplanting tíentallen jaren duren voordat de huidige/gewenste situatie weer is hersteld! Voor het 
kappen buiten de ZRO-zone is daarbij geen direct wettelijke basis vanuit het wettelijk kader 
waarbinnen dit zou plaatsvinden.  

We willen hier niet beweren dat het wettelijk niet zou kúnnen of mogen, maar willen slechts aangeven 
dat er niet “in het wildeweg” allerlei kapvergunningen worden aangevraagd en uitgevoerd, waarbij 
achteraf te zeggen valt “Er had inderdaad wel wat minder gekapt kunnen worden.” Een medewerker 
van Tennet omschreef dit ‘dilemma’ treffend tijdens de meest recente informatieavond door te zeggen: 
“Wij hebben voor de aanleg geen zeggenschap buiten de ZRO-zone, alleen daarbinnen mogen we 
zonder veel moeite naar hartenlust snoeien en kappen.”  

* Zienswijze t.a.v. Maatregelnummer M16:

Opmerking 1: De legenda duidt voor M16 op ‘Bos aanleggen’ terwijl de begeleidende tekst in het 
landschapsplan spreekt van ‘Laanbeplanting en lineaire struweelbeplantingen’. Ik heb het sterke 
vermoeden dat de onduidelijkheid die bestaat binnen het landschapsplan nu al bestaat uiteindelijk zal 
afstralen op de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. 

Opmerking 2. In het gebied M16 staan 2 “tientallen jaren oude” beukenbomen. Het landschapsplan 
geeft geen uitsluitsel wat er met deze bomen zal gebeuren bij het (her)inrichten van dit specifieke 
gebied. Wij pleiten er sterk voor om deze bomen te behouden, aangezien ze visueel zéér bepalend/ 
van hoge toegevoegde waarde zijn.  
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(Bewerkte afbeelding met daarin zichtbaar gemaakt de 2 oude beukenbomen in blauw binnen het gebied ‘M16’.)

Niet alleen vormen deze 2 bomen in de bestaande situatie een zeer aantrekkelijk ‘Coulisselandschap-
effect’ maar in de toekomstige situatie zullen deze 2 bomen (en een derde in hun directe nabijheid op 
het erf van Kruisallee 4) ook het zicht op de achterliggende mastlocatie grotendeels ontnemen.  

Aangezien de betreffende bomen minstens 20 meter hoog en zijn (en rúimschoots buiten de 
magneetveldzone staan) zou het in het kader van ‘het indien mogelijk verhullen van de 
hoogspanningsverbinding’ naar ons idee een grove fout zijn deze werkelijk prachtige bomen te  
kappen. Ook hier wijzen wij weer op de ecologische kwaliteiten van deze bomen in relatie tot de 
Ecologische Verbindingszone. 

Opmerking 3: Uit de combinatie van Landschapsplan en de Interactieve kaart aangaande ‘DW380’ op 
internet, is niet eenduidig/ondubbelzinnig af te leiden hoe de inrichting van gebied ‘M16’ eruit gaat 
zien. Het lijkt erop alsof de 2 bestaande prachtige beukenbomen gaan sneuvelen voor wat laag 
struikgewas (of zeer lage/jonge bomen).  

Als direct aanwonenden (gedurende ruim 30 jaar) kunnen wij stellen dat we dit gebied vanuit werkelijk 
élk perspectief “kunnen dromen” en dat het om meerdere redenen niet wenselijk en zelfs onzinnig is 
om een dergelijke lage en dichte beplanting aan te leggen in dit gebiedje.  

Het specifieke voorstel voor gebied M16 zal zijn overgenomen uit het Lanschapsontwikkelingsplan 
(LOP) van 2008, opgesteld door de Gemeente Montferland, ten doel de Ecologische Verbindingszone 
(EVZ) te versterken. Wij waren destijds bij de bijbehorende meeting aanwezig, waarbij duidelijk 
gesteld werd “dat dit plan in nauw overleg en in overeenstemming met omwonenden zal worden 
uitgevoerd.” Onderstaand de redenen waarom gebied ‘M16’ naar onze mening niet voorzien moet 
worden van lineaire struweelbeplanting (of enige vorm van dichte/lage struiken en/of lage bomen)  

1. De bestaande bomen doen precies dát wat vanuit EVZ-oogpunt wenselijk is: zij bieden een
Coulissen-structuur waarbij herten en ander kleiner wild enige visuele geleiding langs de nabijgelegen 
woonhuizen en stallen ondervinden. Het aanplanten van een dichtere en bredere strook ‘groen’ heeft 
hierbij geen functie omdat het wild (zo weten wij uit véle eigen observaties) altijd direct naar de 
nabijgelegen bomenlaan aan het einde van de Kruisallee wil.  

2. Deze neiging tot direct verder trekken richting bomenlaan Kruisallee heeft óók te maken met de 2 in
de directe nabijheid gelegen varkensstallen. De geur van varkens werkt op overige dieren (met name 
wild) dermate afstotend dat zij niet zullen gaan verblijven in dit geplande stuk “schuil-groen”. 
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3. Ook zullen (wilde) dieren hier niet ‘op krachten gaan komen’ omdat het gebied M16 (ook na een
eventuele ‘groene aankleding’ (door de directe nabijheid van woningen, (agrarische) bedrijfsgebouwen 
en de drukke Doetinchemseweg) als betrekkelijk onrustig zal worden ervaren.  

Vanwege bovenstaande redenen pleiten wij ervoor om gebied ‘M16’ als volgt in te richten: 

(Bewerkte uitsnede van figuur 17)

A) Behoudt van de bestaande 2 beukenbomen in gebied ‘M16’ (In bovenstaande afbeelding met
blauwe stippen aangegeven).

B) Toevoegen van (maximaal) 5 reeds ‘opgekweekte’ beukenbomen van gelijke soort (In
bovenstaande afbeelding weergegeven als rode stippen).

C) Geen verdere beplanting. Alleen beplanting (bomen) in de linker onderhoek van ‘M16’.

Dit laatste punt (slechts ¼ van gebied ‘M16’ beplanten met maximaal 5 aanvullende bomen) vanwege 
het (niet alleen voor ons maar ook voor al het toeristisch fietsverkeer) prachtige uitzicht op de 
achterliggende bomenlaan aan de Kruisallee. Het tracé komt (door het kunnen opheffen van gevoelige 
bestemming Kruisallee 6) uiteindelijk dichter bij ons woonhuis te liggen, (gedeeltelijk) om de 
bomenlaan aan de Kruisallee te kunnen sparen. Deze bomenlaan vervolgens ‘verstoppen’ achter wat 
struweel zou zeer onzinnig zijn.  

Bovendien durven wij wel te stellen dat júist een goed zicht op deze bomenlaan (zeker i.c.m. het hier 
bovenstaande alternatieve aanplantingsvoorstel voor gebied ‘M16’) wild/wilde dieren een goede 
“sence-of-direction” meegeeft t.a.v. de Ecologische verbindingzone (de hierbij gewenste route voor de 
betreffende dieren).      

Gezien onze decennia-lange ervaring met de dieren-trek in dit gebied, onze kennis van dit gebied én 
onze (visuele) belangen als direct aanwonenden, stellen wij uitdrukkelijk dat we nauw betrokken  
willen worden in en bij de definitieve bepaling van de gewenste (her)inrichting voor gebied ‘M16’. [Ook 
gezien de –weliswaar door de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Montferland maar 
daarom niet minder relevante- gedane belofte dat aanleg van extra groenvoorzieningen slechts in 
nauw overleg met aanwonenden/omwonenden zal plaatsvinden.]      
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Zienswijze t.a.v. de funderingswerkzaamheden voor de 3 mastlocaties in de directe nabijheid: 

In het ontwerpplan wordt gemeld dat het niet bekend is of de funderingswerkzaamheden overlast 
en/of blijvende gevolgen zal geven voor direct omwonenden. Gezien het feit dat hierover geen 
gegevens bekend zijn én er geen voorzorgsmaatregelen aangegeven zijn (of beter nog: met ons zijn 
besproken in de afgelopen tijd), eisen wij dat er op kosten van de staat minimaal 2 onafhankelijke 
(door ons aan te wijzen) experts een inventarisatie maken voorafgaand aan en na voltooiing van alle 
bouwwerkzaamheden. Aangevuld met metingen ten tijde van de heiwerkzaamheden, teneinde goed 
het trillingsniveau en mogelijke voortvloeiende schade te kunnen bepalen.  

Verder eisen wij dat eventuele schade ten gevolge van de bouwwerkzaamheden volledig zullen 
worden vergoed. Met het woord ´volledig´ in de vorige zin bedoelen wij dat niet alleen eventueel 
herstel van visuele schade (bijvoorbeeld voegwerk) zal worden vergoed, maar alle schade ten 
gevolge van de aanleg van de verbinding Doetinchem-Wesel. Hieronder inbegrepen tuin, veranda, 
woonhuis, bedrijfsgebouwen en eigen weg.     

Algehele zienswijze: 

Bottom-line hebben wij nog steeds bezwaar tegen (bovengrondse) aanleg van de betreffende 
hoogspanningsverbinding. Gezien het `een zaak van algemeen belang is` en er volgens de 
verantwoordelijk ministers ´technische beperkingen zijn die ondergrondse aanleg onmogelijk maken´, 
zullen wij helaas moeten berusten in het feit dat de geplande verbinding daadwerkelijk gerealiseerd 
zal worden.  

Wij hopen echter wel dat onze opmerkingen zoals hierboven gepresenteerd, zwaarwegend 
meegenomen zullen worden in de uiteindelijke besluitvorming (en voor het gedeelte ´zienswijze 
funderingswerkzaamheden´ adequaat opgepakt zullen worden). 

Hoogachtend, 
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Etten, 5 november 2014, 

Betreft zienswijze  bij het Ontwerp Inpassingsplan  380 KV Doetinchem Voorst-Grens, 
Zienswijze op voorbereidingsbesluit en Inpassingsbesluit m.b.t. tracékeuze en aanleg van 
380 KV hoogspanningsleiding bovengronds van Doetinchem naar Wesel. 

ingediend door Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, en de Stichting Leven met 
de Aarde 

Geachte mensen van het bureau Energieprojecten, 

• De samenvatting van het voorbereidingsbesluit laat het volgende zien.
Het doel is meervoudig. Te weten: 

1. Meer capaciteit aan het Europese elektriciteitsnet bieden;
2. Bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling naar (Noord-west) Europese

elektriciteitsmarkt;
3. Betere uitwisseling, dus beter mogelijk elektriciteit daar te betrekken waar die op de

meest efficiënte wijze geproduceerd wordt;
4. Betere betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem in Noord West Europa;
5. Ruimte geven aan export en import van duurzame elektriciteit van en naar

Nederland (dit past in de doelstelling het aandeel duurzame energie te vergroten)
Noot: De complete motivering van het definitieve tracé wordt t.z.t opgenomen in de 
toelichting bij het inpassingsplan. 

Zienswijze: 
Deze doelen vragen om enkele reacties. 

1. Wat is democratie en wat is het doel van democratie? Democratie gaat om het
belang van de mensen in hun omgeving op lange termijn. De Europese staten
hebben in 1848 afgesproken de bevolking te consulteren over belangrijke
beslissingen en, waar nodig, volledig te informeren over wat er aan de hand is en
wat de gevolgen zijn. Alleen dan kunnen mensen verantwoorde keuzes maken,
hopelijk rekening houdend met wat voor de hele schepping duurzaam en daarom
nodig is. Duurzaamheid moet, gezien de uitputting van een aantal bronnen en de
opwarming van de aarde, ik noem slechts de eindigheid van gas, olie en fosfaten,
bovenaan staan, in het belang van alle leven en de hele schepping met al haar
levenscycli.
De plannen en besluiten rond de 380 KV-leiding zijn zeer ondemocratisch tot stand
gekomen. De bevolking is niets gevraagd over de hoeveelheid energie die we nodig
hebben, over de gewenste capaciteit in de toekomst, over de noodzaak van een
nog dichter netwerk dan we nu hebben, met al drie 380-KV verbindingen met
Duitsland. De energiemarkt is in een wereld, die primair op duurzaamheid hoort te
zijn ingesteld, een hoogst ongewenst verschijnsel. De privatisering van de
energiemarkt is net zo ondemocratisch tot stand gekomen als de reconstructiewet
voor de agrarische sector in 2002. Directeuren en aandeelhouders van
utiliteitsinstellingen dienen hun inkomen drastisch te matigen en aan te passen aan
die van publieke functies.
Een markt is er in de eerste plaats om geld te verdienen en in 2e instantie om
mensen te leveren wat zij graag willen hebben. In onze qua biodiversiteit sterk
gedegenereerde wereld mogen wij niet langer denken in de trant van: u vraagt, wij
draaien. De energieautoriteiten, producenten, leveranciers en overheid, horen de
bevolking te wijzen op de noodzaak binnen afzienbare tijd hun energiebehoefte te
verminderen en dienen - samen met wie in staat is - alle persoonlijke energie te
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stoppen in de zoektocht naar en het werken aan duurzame alternatieven.  
Alleen de energiebedrijven hebben belang bij een grotere netwerkcapaciteit, omdat 
men dan op termijn nog makkelijker kan handelen in energie. Handel in een utiliteit 
als energie is verfoeilijk en draagt in de toekomst niet bij aan een leefbare wereld. 
Energie moet dus ook niet perse geleverd worden tegen de laagste kostprijs. In 
eerste instantie dient u er naar toe te werken dat onze maatschappij geen groei laat 
zien in energiebehoefte. De drie grote en talrijke kleinere verbindingen tussen 
Duitsland en ons land leveren voldoende capaciteit voor dit moment. 
Bovendien beginnen slimme netwerken (gebruik a.u.b. niet het Engelse smart grids, 
want onze taal bestaat ook nog), nodig om lokaal en regionaal opgewekte energie 
te kunnen beheren en verdelen, opgang te maken. Deze dienen, in aanvulling op te 
ontwikkelen duurzame energieopwekking, uw steun te krijgen boven uitbreiding van 
netwerken die alleen of vooral de handel en het kapitaal dienen.  
Bij de huidige interne energieconsumptie zijn de drie 380-KV verbindingen ruim 
voldoende voor de betrouwbaarheid van ons systeem, gezien de vrij onlangs 
opgeleverde derde verbinding en het feit dat verreweg de grootste hoeveelheid 
energie via de talrijke kleinere verbindingen kan worden vervoerd. 
De noodzaak van de vierde verbinding om het aandeel duurzame energie te 
vergroten is niet aangetoond. U laat namelijk geen berekening zien van de te 
verwachten groei van duurzaam energieaanbod in Nederland bij maximale inzet 
door de producenten, leveranciers en overheid tegenover de extra hoeveelheid 
duurzame energie die de vierde verbinding mogelijk maakt. 

2. Voorzorgbeginsel elektromagnetische velden:
De nota zegt: in verband met gevoelige bestemmingen wordt de zone berekend
overeenkomstig de handreiking van het RIVM. Dit levert de vragen op:

• Wat is de handreiking?
• Wat is de status van de handreiking? Is deze verplichtend?
• Wat is uw berekening voor het onderhavige geval?
• Wie maakt wanneer de berekening?

3. Met betrekking tot het ondergronds aanleggen stelt u: Deelgebied 1: ondergronds
terugvoeren tot vlak bij station Langerak, en ondergronds 150 KV van Langerak
naar Zevenaar gedeeltelijk ondergronds maken. Hierover deze vragen:

• Zijn deze ondergrondse tracées afgesproken als ruilmiddel voor woningbouw
en of bestaande woningen/bedrijven?

• Hoe komt de 380-KV leiding in Doetinchem of is deze er al?
• Zo ja, wat zijn de stralingseffecten tot nu toe?

Vragen bij de samenvatting van het Inpassingsbesluit: 

1. Waarom moet het rijk een inpassingsplan maken voor een project van een private
onderneming?

2. Blz 6: capaciteit 1.2.2: de bestaande 3 380-KV verbindingen met Duitsland geven al
ong 2450 KW, resultaat van een gestage groei in de afgelopen jaren. De ene
nieuwe verbinding geeft 2x 2635 MVA. Wat zijn de technisch-economische
argumenten voor het besluit de capaciteit meer dan te verdrievoudigen?
De noodzaak in geval van storingen of regulier onderhoud reservecapaciteit te
hebben is hier natuurlijk niet voldoende motivatie. Het netwerk is voor nu voldoende
vermaasd; we moeten zelfs Europees naar minder energieconsumptie.
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1.5.2 Voorzorgsbeleid:  
U stelt: … te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen (onder 15 jaar) 
langdurig  ….. Dit levert de volgende vragen op: 

1. Waarom geldt de voorzorgsplicht niet voor anderen, zoals mensen die regelmatig
onder de leiding door fietsen of wandelen, of voor vee dat er onder graast of voor
de humus en de planten onder de leiding?

2. Welke ervaring is in dat verband opgedaan met 2x 2635 MVA, gecombineerd met
150-KV bovengronds?

1.5.3: Ondergronds aanleggen: 
Uw motieven om ondergronds niet verantwoord te vinden, deugen niet, want: 

1. Het maximum van 20 km dat betrouwbaar lijkt, is al aangelegd, maar de monitoring
(Zuidring) is pas net begonnen;

2. Belang van continuïteit en netstabiliteit: de bedreiging daarvan ondergronds is niet
aangetoond. Storingen met lange hersteltijd zijn ook onzeker.

3. Omdat TenneT en TU Delft nu een vervolgonderzoek entameren voor
spanningsstsabiliteit en leveringszekerheid dat in 6 a 8 jaar betrouwbare gegevens
zal moeten opleveren en de netcapaciteit op dit moment ruim voldoende is, mag
men nu niet besluiten dat alleen bovengrondse aanleg kan.

Algemeen: 
1. Bovendien: gezien de grote verbindingscapaciteit die er nu al met Duitsland is

en de noodzaak duurzame energie veel centraler te stellen en te combineren
met slimme netwerken en regionale consumptie, is dit niet het tijdstip nog extra
380-KV aan te leggen.

2. De Europese markt zal niet versterkt worden door een 4e verbinding met
Duitsland.

3. De extra verbinding vergroot niet de mogelijkheid energie te kopen  van de plek
waar het het meest efficiënt wordt geproduceerd. Hier dient u weer te denken
aan het belang van lokaal opwekken en consumeren, dat allereerst uw aandacht
en investeringen verdient.

Ontwerp rijksinpassingsplan 380-KV 
1.3.1 Nut en noodzaak van de verbinding: 
U stelt: …. de beperkte transportcapaciteit tussen Nederland en Duitsland betekent dat wij 
beperkt goedkope energie uit Duitsland kunnen invoeren. Dit levert de volgende vragen 
op: 

1. Wat is financieel de omvang van dit nadeel?
2. Hoe lang verwacht men dat het duurt voor toegenomen capaciteit van alternatieve

energie in ons land de energieprijs hier voldoende verlaagt?
3. Wat is de relatie tussen het voordeel door de lagere prijs van de Duitse energie en

de kosten van de dure 380-KV verbinding met alle extra kosten, ook voor milieu en
gezondheid van mens en dier, hiervan?

4. Hoe lang blijft de Duitse overheid uitvoer van energie zo goedkoop toestaan?
M.a.w.: heeft alleen Nederland behoefte aan de extra verbinding?

Vergroting van interconnectie met het argument van de flexibilisering die nodig zou zijn 
vanwege niet-inpasbare windproductie is nauwelijks relevant. Als het bij ons op zee en aan 
de kust hard waait en wij in de na te streven duurzame situatie overproductie hebben, zit 
het Duitse net niet op onze overtollige energie te wachten en vice versa. In Duitsland waait 
het dan ook! Alleen interconnectiecapaciteit met België of achterland zonder kustlijn zou 
dan misschien nodig zijn. Kunt u ons een Europees energieplan voor de toekomst laten 
zien waar dat uit blijkt? 
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De groeiende vraag naar flexibiliteit van het conventionele productiepark is geen argument 
voor nog grotere connectiecapaciteit met Duitsland. 

De 380-KV verbinding kan een belangrijke bijdrage leveren aan de import van goedkope 
elektriciteit uit Duitsland. Dit argument is een schijnargument. Sinds 2013 is er al een 
drietal 380-KV verbindingen met onze oosterburen. Die geven ons voldoende capaciteit 
(2450 MW), zeker als we onze consumptie niet willen vergroten. Willen we dat??? 
We hebben nu voldoende energie. Duitsland ook. Toename van energiebehoefte, voor 
zover onvermijdbaar,  moeten we in elk geval dekken door duurzame bronnen, o.a. omdat 
verdere opwarming van de aarde dan we nu kunnen voorkomen, absoluut desastreus zal 
blijken. Bovendien: de niet-380-KV verbindingen hebben, volgens 1.3.2 een veel grotere 
gezamenlijke capaciteit dan de 380-KV verbindingen samen. Die kleinere verbindingen 
gebruiken voor export en import, zo regionaal mogelijk, gecombineerd met toename van 
duurzame, lokaal opgewekte energie, kan de 380-KV verbinding volledig overbodig 
maken. Dat eerst stimuleren gaat dan voor de 4e connectie nu. 

1.4.3 Verbinding Boxmeer – Wesel: Hierover is in de Strategische Milieu Beoordeling 
aangegeven dat significante negatieve effecten met betrekking tot het Natura 2000-gebied 
Maasduinen niet uit te sluiten zijn. (zie ook MER hoofdrapport pag 71: Natuur) Dit levert de 
volgende vragen op: 

1. Gezien de drastische achteruitgang van biodiversiteit in ons ons land en de
onophoudelijke bedreiging van vele soorten moet aantasting van
levensvoorwaarden overal absoluut worden afgewezen.

2. Hoort de mens niet bij de natuur?
3. Waarom hanteert u dit argument niet voor gebieden waar mensen zich dagelijks

bewegen in auto, op de fiets of te voet? (zoals op de Zeddamseweg)
4. Wat is het effect van de straling van 380-KV op de levende bodem, op de humus,

de aaltjes en bacteriën, schimmels en hun samenhang in de bodem? Hun bestaan
moet ook beschermd worden.

5. Het is een grote omissie in de voorzorgplicht het vee dat in deze gebieden graast,
niet gelijk te stellen aan alle leven in Natura-2000 gebieden. Compensatie aan
betreffende boeren is omkoping en betekent dat men niet voldoet aan de
overheidsplicht van zorg.

Hierbij een aantal opmerkingen en vragen bij het “ontwerp inpassingsplan”. 

De beoogde vernieuwing en capaciteitsvergroting van de hoogspanningslijn zullen een grote 
hindernis vormen voor bewoners, vee, planten en dieren.  
Het zal het oude rivierenlandschap dermate aantasten, dat de kwaliteit van het landschap 
onherstelbaar wordt vernietigd.  
De aanleg van de hoogspanningslijn zal voor onaanvaardbaar veel overlast zorgen, maar erger 
nog, de aanleg vraagt veel aan materialen en energie, in een tijd waarin wij energie en materialen 
dienen te besparen. 
De gezondheid van de bewoners en passanten zal iedere dag na de ingebruikname negatief worden 
beïnvloed. 
Dit alles achten wij  in het waardevolle oude rivieren gebied  van de Vahalis onaanvaardbaar. 
De integriteit van het zijnde wordt aangetast. 

Bij de ontwerpbesluiten valt het volgende op 
U herhaalt vele malen de motivatie voor het aanleggen van de lijn. Steeds in precies de zelfde 
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bewoordingen, heel zorgvuldig. U denkt dat de kracht in de herhaling zit? Geen van deze motivaties 
is steekhoudend. 

Bij de inleiding op pagina 11: 
“In Europa is de elektriciteitsmarkt vrijgegeven” en “zo kan er gekozen worden voor conventioneel 
opgewekte stroom, of voor duurzame stroom” en “ook de keuze voor een aanbieder van elektriciteit 
is vrij”. 

Hierbij bestrijden wij het besluit om de elektriciteitsmarkt “vrij te geven”. Ook bestrijden wij dat de 
keuze van type stroom en de aanbieder van elektriciteit “vrij”zou zijn. Het systeem van garanties 
van oorsprong in de energiemarkt functioneert niet waterdicht.  
Het concurreren in de wereld van energie is geen goed idee. Ieder zou energie moeten kunnen 
krijgen voor de werkelijke kosten. 

De energie wordt niet geduid naar de bron van herkomst, dus is er geen verantwoordelijkheid 
mogelijk voor de verbruiker. Energie wordt te vanzelfsprekend beschikbaar gesteld, het “knopje 
aan, licht aan”, maakt mensen niet bewust van de wereld achter de energieproductie. 

Bij het eerste punt t.a.v. het vrijgevingsbesluit:  
In hoeverre is dit besluit democratisch tot stand gekomen? 

Bij het tweede en derde punt. Daar de elektronen vrij door het net verspreiden is er geen zekerheid 
over welke stroom men krijgt. De theorie is anders dan de praktijk. U gebruikt dus onmogelijke, 
oneigenlijke argumenten. 
Deze zgn. “vrije” keuze betekent in dit systeem NIET dat de doelen t.a.v. verduurzaming én 
klimaatharmonisatie worden gehaald. Er ontbreekt in deze zgn. “vrije” markt een VLOER  in de 
energiewereld vanwaaruit tezamen kan worden gewerkt aan veel bewuster omgaan met energie. 
De overheden en elektriciteitsproducenten gaan ervan uit dat wij steeds meer en nog meer energie 
zullen verbruiken. Deze aanname/wensgedachte gaan in tegen de realiteit van de mogelijkheden en 
de realiteit van de democratie en onze verantwoordelijkheid inzake klimaatverandering en 
menselijke ethiek en moraal. 

Het aanleggen van een extra verbinding voor het handelen in energie is geen activiteit die de 
stuurloze, op drift geraakte energiewereld zal helpen om ons als maatschappij terug te brengen bij 
de mogelijkheden die de natuur zelf biedt, wind en zon benutten wanneer die beschikbaar zijn. 
Liefst “real time real place”. Het principe voor mensen te zijn verbonden met die bronnen dient veel 
meer de duurzaamheid, dan het idee vrijuit te kunnen produceren, handelen en verdienen aan 
energie. 

Het recht op energie is een beperkt recht, dat tevens voor iedere verbruiker een plicht meebrengt: de 
plicht zorgvuldig om te gaan met energie. Die plicht wordt door de aanleg van deze 380 KV lijn 
NIET aangesproken.  

Het staat zo geformuleerd in alinea 3 
“Het Nederlandse hoogspanningsnetwerk vormt met zijn.... een belangrijke schakel in het Noord 
West-Europese elektriciteitsnetwerk, Om de voorzieningszekerheid te kunnen handhaven , verdere 
ruimte te geven aan duurzame elektriciteit uit Nederland en het buitenland èn de verdere 
ontwikkeling naar één Noordwest Europese elektriciteitsmarkt mogelijk te maken is een nieuwe 
hoogspanningsverbinding met Duitsland noodzakelijk. 

Wij vragen met klem en willen dat u hier conclusies aan verbindt: 
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1. Wie bepaalt waarom dit noodzakelijk is en op grond van welk toekomstbeeld, door wie bepaald?
Totdat deze behoefte onomstotelijk vaststaat en democratisch bevestigd, mag u deze conclusies niet 
trekken en de lijn dus niet aanleggen. 
2. Is genoemd toekomstbeeld gedeeld in de democratie en wie is bevoegd op grond waarvan om
deze beslissing met niet duurzame gevolgen te nemen? 
3. De gelden om dit plan uit te voeren, waar komen die vandaan?
4.a Is er een vergelijkend onderzoek geweest (inclusief kosten baten analyse) naar alle alternatieven
inzake omgaan met energie, waarbij ook meegenomen een scenario gericht op de uiterste 
energiebesparing? 
4.b. Is er een vergelijkend onderzoek geweest (inclusief kosten baten analyse) naar alle 
alternatieven inzake omgaan met energie, met een scenario dat de basislast bijna halveert.. nodig 
om te voldoen aan de doelstelling op tijd fossiel onafhankelijk te worden? 

Het woord “noodzakelijk” is onterecht gebruikt. In een tijd waarin een volkomen transitie nodig is, 
inclusief ons sociaal economisch systeem is het onverantwoord op deze oude neoliberalistische tour 
door te gaan. Bij het ontwikkelen van lokale “Slimme netwerken”, om een zo laag mogelijke 
basislast te bewerkstelligen, is een grootschalig hoogspanningsnet ten behoeve van een ongewenste 
groeiende energievraag ongepast. 
De huidige 150 KV hoogspanningslijn heeft altijd goed voldaan. Dat deze in bewoonde gebieden 
ondergronds wordt gebracht is begrijpelijk, maar in de nieuwe tijd zal deze de functie van 
verknoping met het Duitse net goed kunnen volbrengen, samen met de drie 380-KV lijnen en de 
vele andere lijnen met kleinere capaciteit. 

Kort geleden is een derde verbinding met Duitsland tot stand gekomen. En vierde 380KV mag niet 
worden aangelegd, omdat wij de transitie in dienen te zetten. 

TenneT heeft de plicht tot energietransport. Wie garandeert TenneT dat het aanbod van energie zo 
groot zal zijn. Hier zijn geen garanties te geven.  

“De nieuwe verbinding “verknoopt”het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet met elkaar en er 
ontstaat meer capaciteit om aan de toenemende import en export te kunnen lijven voldoen. 

Het is de plicht van de overheid de toenemende export- en importvraag niet te accepteren. Wij en de 
overheid moeten eindelijk werk maken van energiebesparing. Het geld voor dit project kan ingezet 
worden voor het verminderen van de energievraag. 

Vreemd dat er in het ministerie een bureau energieprojecten is, dat is gericht op groei i.p.v. op 
verantwoord zorgvuldig omgaan met energie.  

Uitwisseling en balanceren in het energiewerkveld- het net – kan ook via de 150KV.  
Zoals gezegd, het hele net moet in capaciteit juist naar beneden, willen we de klimaatdoelstellingen 
halen. 

Vraag: Op grond waarvan zijn de minister van EZ en de minister van I en M het bevoegd gezag? 

Het uitgewerkte voorliggende plan is voorbarig en niet gericht op het zorgvuldig uitbalanceren van 
de energiebalans, maar gericht op meer en meer handel. Dat is een niet gelegitimeerde doelstelling. 

Uw tekst gaat uit van een juridische basis die al zou bestaan, maar  als u als volgt  zou formuleren 
“ Het voorliggende inpassingsplan biedt – NA WERKELIJK DEMOCRATISCHE PROCESSEN – 
en GOEDKEURING een juridisch planologische basis.”. zal blijken dat uw plan niet gegrond kan 
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zijn. 

Bij pagina 12 Deze wet uit 1998 was een grote vergissing. De splitsing van de drie sectoren in drie 
bedrijven moet ongedaan gemaakt worden. 

U zegt dat u aan de wet moet voldoen en daarnaar handelt, maar zegt die wet concreet dat er meer 
dan het dubbele aan capaciteit moet komen van wat er al aan verbindingscapaciteit is? 

Het is onwijs verder te gaan op deze weg, die niet gericht is op duurzaam welzijn van de 
energievrager, de energieproducent en de aarde als levend wezen. 

Bij 1.2.4.  De visie 2030 van TenneT is gebaseerd op “U vraagt en wij draaien”. Dat is een 
onwenselijke en onverantwoorde situatie. 

Bij stip 2 staat: 
“De directe verbindingen van de productie naar de belastingscentra of de 380 KV ring” 

Wij constateren niet dat dit traject is gelegen aan een direct grootschalig productiecentrum of een 
direct grootschalig belastingscentrum.  Derhalve is deze verbinding overbodig. 

Bij Doetinchem is geen extra opwekking, bovendien wordt geen extra belasting verwacht, eerder 
krimp.  

In de laatste alinea staat dat ZELFS voor de scenario's met veel duurzaam vermogen dit netconcept 
in de periode tot 2030 een cruciale rol BLIJFT spelen.  
Dit betekent dat het argument duurzame energie te vervoeren wordt ontkracht. Het concept is in 
wezen gestoeld op de oude wijze van productie met fossiele brandstoffen en ook gas. 
Bovendien wordt deze stelling niet onderbouwd. 

De 150 KV bestaand, maakt ook deel uit van het vermaasde landelijke hoogspanningsnet. 
Het marktmechanisme, dat wordt omarmd en in feite de enige drijfveer is voor deze grootschalige 
dure aanleg, gaat in tegen de absolute noodzaak van duurzame energieproductie en consumptie. 

1.2.4. Ook zonder de noodzaak om meer duurzame energie te produceren was men deze verbinding 
van plan te realiseren. 

1.3. Nut en noodzaak 

De drie punten genoemd bij 1.3.1.  
Hierover is eerder gezegd dat de noodzaak niet is bewezen. 

Op grond van welke argumenten heeft de Europese Commissie het belang onderstreept? 
Zij lijkt zich te hebben laten misleiden door mooie woorden  en het herhalen van wensscenario's, 
die niet zijn gestoeld op duurzame ontwikkeling. 

Communautair belang kan ook gediend zijn wanneer die handel onder voorwaarden plaats vindt, 
dus niet volledig “vrij”.  

De kostenvoordelen zijn niet aangetoond en berusten met grote waarschijnlijkheid op niet 
onderbouwde wensscenario's vergelijkbaar met de oneigenlijke argumentatie bij de aanleg van de 
Betuweroute. 
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Waar is het overzicht van de kostenvoordelen die ontstaan door deze kostbare investering? 
m.a. woorden waar is de degelijke kosten-baten analyse? 

Pg 15  Er zijn verbindingen en verknopingen genoeg. Dit heeft niets te maken met vrije invoer uit 
gebieden waar “energie het goedkoopste is”.  

Het  “Periterlaterale  energieforum” 
Begrijpen wij het goed dat de voorwaarden van de NMA om mee te mogen doen zijn dat er 
capaciteitstoename moet zijn van 3000 MW om te kunnen integreren? 

Wanneer wij zelf te weinig energie opwekken, moeten wij dan wel mee willen doen? 
Heeft de politiek wel de juiste vragen gesteld? 

Enkele opmerkingen en vragen bij het Milieueffectrapport 
MER ontwerpbesluiten Doetinchem Wesel 380 KV  

Vraag Is deze milieueffectrapportage gemaakt om te gebruiken bij het beslissen over het al of niet 
uitvoeren van het beoogde, de 380KV, de extra capaciteit in een tijd waarin wij moeten besparen op 
energie? M.a.w. heeft TenneT voldoende gedaan om niet klakkeloos te hoeven doen wat hen gezegd 
wordt? 

Bij Pag.  9 In 2009 is uiteengezet waarom de 380 KV verbinding nuttig en noodzakelijk is. Deze 
uiteenzetting van vijf jaar geleden is de aanname dat de verbinding noodzakelijk is, maar vijf jaar 
maatschappelijke, o/a/ milieutechnische- economische en andere technische ontwikkelingen en 
inzichten ondergraven die stelling op dit moment. Zonder actueel onderzoek is de stelling 
onhoudbaar. 
Ook in het milieurapport is geen duidelijke kosten-baten analyse te vinden met verwerking van alle 
maatschappelijke voor- en nadelen. 

Zijn Waterschap, Gemeenten en Provincie genegen om alle nodige vergunningen te verlenen? 
Welk belang dienen zij daarbij voor de inwoners van hun gebied, anders dan de niet-duurzame 
groei-economie?  
Zijn gemeenten en provincie en waterschap op de hoogte van criteria voor duurzame 
energievoorziening alvorens zij toestemming gaan geven, en is voldoende deskundigheid 
geraadpleegd, die niet onderworpen was aan “wiens brood men eet diens woord men spreekt?” 

Zijn Waterschap, gemeenten en provincie genegen als tegenstander van genoemde grootschalige 
energiehandel, hun stellingname kritisch te bezien , wanneer alles afwegende deze ontwikkeling 
niet in het algemeen belang blijkt? 

Genoemde overheden dienen de IPCC rapporten meer serieus te nemen. 

In de MER zijn niet meegenomen de effecten op het geheel van de energiemarkt en dus ook niet op 
het milieu van  zoiets als  de eerder genoemde “vloer” in de energiewereld. Dit zou kunnen door 
bijvoorbeeld de invloed van een concept als GPX Green Power eXchanger door te rekenen in het 
gedrag van mensen en ten aanzien van energie. De verantwoordelijkheid die de consument heeft 
wordt nu totaal genegeerd. De handelswijze van de energieconsument moet betrokken worden bij 
het beslissen over een project als de 380KV ring. 
Het overal toepassen van GPX, een waterdichte verbinding van de bron van energie met de 
verbruiker, is onmisbaar bij de nodige energietransitie. 
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Op pagina 27 bij 2.4 zien we weer de drie punten die nog steeds discutabel zijn. 

De studie naar de aansluiting bij Duitsland langs de Noordzijde van Doetinchem en ten oosten van 
Terborg , Gaanderen zou men kunnen afwachten alvorens iets te doen, aan te kopen, te beslissen. 
Evenals het  alternatief Boxmeer-Wesel.  Dit afwachten is gerechtvaardigd en nuttig, ware het niet 
dat ook voor die acties bovenstaande van toepassing is. 

Het valt op dat men “voortvarend”en snel te werk wil gaan. Een goede planning zal 
kostenbesparend zijn. Maar... een voorbarige te haastige spoed levert een grote hoeveelheid 
weggegooid geld. 

De aanleg van de nieuwe 380 KV hoogspanning strookt niet met de doelstelling van St Leven met 
de Aarde. Deze doelstelling hebben wij voor u toegevoegd. 

Graag vernemen wij uw antwoorden en reacties op deze vragen en opmerkingen zo 
spoedig mogelijk, 

Hoogachtend, 

Namens de Stichtingen Leven met de Aarde en Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, 
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De doelstelling en werkwijze van de Stichting Leven met de Aarde luidt: 

Het bevorderen van duurzaam samen leven van alle leven, planten, bomen, dieren en mensen met de 
aarde op welke schaal dan ook. Indachtig dat een duurzame samenleving een holarchie is waarbij vier 
hoofdaspecten kunnen worden onderscheiden: 

a. Een spiritueel:
Open zijn voor en naar het onbekende, het misschien alles omvattende; eerbiedig verwonderd
zijn in alle bestaan, aandachtig zijn; bewust leven, denken, willen, meedoen,
verantwoordelijkheden willen dragen; creatief willen zijn met visie; schoonheid nastreven; vrij
zijn.

b. Een ecologisch:
Biodiversiteit onderhouden, biomassa/milieugebruiksruimte zo groot mogelijk maken en
koesteren; rechtvaardig delen en optimaal benutten van natuurlijke kringlopen voor het
noodzakelijke voor blijvend voortbestaan van alle leven met de aarde, in gezondheid en vrede.

c. Een  sociaal:
Aandacht en zorg geven aan elkaar en aan de  natuur; samen overleggen, werken en
delen op basis van gelijkwaardigheid; tijd besteden aan sport, spel, theater, zang,
muziek, dans, kunst, met vreugde en liefde.

d. Een economisch:
Richten op ontplooiing en welzijn van alle mensen en de natuur met de aarde; het
benutten van fossiele energieën vervangen door het benutten van alternatieve
energieën en natuurlijke kringlopen; spaarzaam benutten van grondstoffen,
materialen en producten; het hergebruiken van producten, materialen, en grondstoffen.

en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. Te streven naar een bewogen deskundig eigen bestuur
b. Studie en onderzoek
c. Voorlichting en/of communicatie en/of samenwerking van/met particulieren, organisaties,

verenigingen, stichtingen, bedrijven, instellingen en overheden;
d. Ondersteuning van activiteiten en innovaties gericht op of passend  in een duurzame

samenleving;
e. Tegengaan van gangbare en nieuwe denkwijzen en gewoonten die duurzaam samen leven met

de aarde in de weg staan;
f. Te streven naar een oprecht gebruik van de term “duurzaamheid”;
g. De bovenstaande punten in de meest algemene zin te bedoelen ook buiten Nederland.

Secretaris: 
Tel:  levenmetdeaarde@live.nl 
KvK Arnhem nr.09122301    opgericht op 11 juni 2001 te Doetinchem 
Sinds 15 oktober 2008 lid van PGL 
IBAN van de stichting is NL76 INGB 0009143133. 
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Verzonden: Donderdag 6 november 2014 02:55 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

E-mailadres: levenmetdeaarde@live.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Stichting Leven met de Aarde 
Mede namens: 
en Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water 
en Stichting Leven met de Aarde 

Een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV. Wij 
stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:  
Wij voegen een extra bijlage (link) toe waardoor meer bekend wordt over de geschiedenis van 
het gebied, klimaatstrategie, en gezondheidseffecten 
Alle aspecten in de stukken achter onderstaande links zijn belangrijk en willen wij aandacht 
geven. 
Ook de in de vorige inspaak aangegeven zienswijzen. 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Als onvoldoende bekend is meer onderzoek doen. 
We kijken vooral naar ziekte effecten op mensen, ook de effecten op bomen planten en dieren 
zijn belangrijk , denk bijv aan bijen.  

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Waarom mag het totaal aantal kilometers bovengronds niet toenemen? 
Er is geen wetenschappelijk onderzoek bekend naar invloed op voedselveiligheid. Er is niet 
bekend wat de effecten zijn op vee en bijvoorbeeld melkgifte. 
Bij de masten een verhoogde concentratie zware metalen, GPS systemen ontregeld. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Het gaat om algemeen belang. 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
zie http://ecohydro.falw.vu.nl/studbibtex/literature/450335_russel_2011_doetinchem.pdf,  
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Klimaatstrategie.pdf, 
http://edepot.wur.nl/166017,  
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen/RIVM_onderzoek, 
http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/hoogspanningslijnen/CochleairImplantaten.aspx, 
e.a. 
http://www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/hoogspanningslijnen/LeukemienabijHoogspanni
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ngslijnen.aspx, 
http://www.stopumts.nl/doc.php/Juridische%20Informatie/5961/raad_van_state_den_haag
_zitting_zendmast_nieuwkoop._(update_met_getuigenverklaringen) 

Reactie 
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Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds 
Secretariaat: Het Rabelink 32, 7084 CG Breedenbroek, 
E-mailadres: 380kv@breedenbroek-voorst.nl. 
Internetsite: www.achterhoekvoor380kvondergronds.nl. 
Facebook: http://www.facebook.com/Achterhoek380kv 

Breedenbroek, 5 november 2014. 

Ministerie van Economische Zaken, 
Aan minister H.G.J. Kamp 
Postbus 20401, 
2500 EK Den Haag 

Betreft: 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. 

Geachte Excellentie, 

Het Rijksinpassingsplan en het Milieueffectrapport van het Nederlandse deel van de 380 kV 

hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel zijn op 26 september j.I. ter inzage gelegd. Wij 

hebben u hierop een zienswijze doen toekomen. Tevens hebben wij een bezwaarschriftenactie en 

een online petitie georganiseerd om het maatschappelijk draagvlak van de geplande bovengrondse 

aanleg van de DW380 te peilen. Bij deze willen wij u het resultaat hiervan doen toekomen. 

Het bezwaarschrift tegen bovengrondse aanleg van de DW380 is door ruim 1750 personen ingevuld 

en ondertekend. De online petitie via internet hebben 650 personen ondertekend. De betreffende 

documenten hebben wij samen met deze brief aan u doen toekomen. Ook in de naburige regio in 

Duitsland zijn bij een online petitie eerder 1262 handtekeningen tegen bovengrondse aanleg 

verzameld. 

Uit deze peilingen kunt u de conclusie trekken, dat een zeer groot aantal bewoners van de 

Achterhoek en omstreken bezwaar hebben tegen bovengrondse aanleg van de DW380 en dat het 

maatschappelijk draagvlak voor bovengrondse aanleg dus niet aanwezig is. 

In de hoop dat u de mening van de plaatselijke bevolking serieus zult nemen, verblijven wij 

hoogaç\ltend, 
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Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds 
Secretariaat: Het Rabelink 32, 7084 CG Breedenbroek, 
E-mailadres: 380kv@breedenbroek-voorst.nl. 
Internetsite: www.achterhoekvoor380kvondergronds.ni. 
Facebook: http://www.facebook.com/Achterhoek380kv 

Bijlagen: 

Kopie aan: 

Bezwaarschriften tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding 

Doetinchem-Wesel, 

Geprinte versie van de online petitie "Stop bovengrondse aanleg 380 kV 

hoogs pan n i ngsverbi nding Doetinchem-Wesel" 

Minister van Infrastructuur en Milieu, mevr. drs. M.H. Schulz van Haegen-Maas 

Geesteranus, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag, 

Leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken, van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
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Stop bovengrondse aanleg 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Wij 
bewoners en vrienden van de Achterhoek en de aangrenzende regio in Duitsland. 

Constateren 
dat ons leefklimaat door de bovengrondse aanleg ernstig wordt geschaad, 
dat ondergrondse aanleg met gelijkstroom tegenwoordig technisch zeer goed mogelijk is, 
dat ondergrondse aanleg met gelijkstroom het meest milieuvriendelijke alternatief is, 
dat de Europese wetgeving verplicht tot vergelijking van redelijke alternatieven, 
dat de ministers Kamp en Schultz van Haegen desondanks ondergrondse aanleg met gelijkstroom 
als alternatief uitsluiten. 

Verzoeken 
de ministers Kamp en Schultz van Haegen met klem: 
om alsnog ondergrondse aanleg met gelijkstroom als alternatief in het Milieueffectrapport op te 
nemen, 
om de milieueffecten van bovengrondse en ondergrondse aanleg van de gehele verbinding met 
elkaar te vergelijken, 
om bij de keuze tussen bovengrondse en ondergrondse aanleg (naast technische en economische 
gronden) de milieueffecten een zeer belangrijk gewicht toe te kennen. 

645 ondertekeningen 

naam woonplaats funcäe of situatie 

2 

3 

6 

Î 

8 

9 

10 

]] 

12 

datum ondertekening 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

25-09-2014 

https://petities.nl/admin/petitions/stop-bovengrondse-aanleg-380-kv-hoogspanningsver... 3-11-2014 
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Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds 
www.achterhoekvoor380kvondergrond s. nl. 

http://www.facebook.com/ Achterhoek380kv 

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 KV 
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

De nadelen van een bovengrondse verbinding zijn: 

• Gezondheidsrisico's voor mens en dier door invloed van magnetische 
straling en het inademen van fijnstof; 

•Calamiteiten als gevolg van omvallende masten, kabelbreuk en crash; 
• Geluidsoverlast bij vochtig weer (corona-effect); 
• Aantasting van het landschap door 60 m hoge palen en de kabels; 
•Vogelsterfte doordat vogels tegen de kabels vliegen; 
• Waardedaling van huizen en grond; 
• Gedwongen ontruiming/verplaatsing van woningen en bedrijven; 
•Negatieve invloed op de recreatieve ontwikkeling van het gebied; 
• Groot ruimtebeslag door o.a. enorme plateaus voor de palen. 

Bij ondergrondse aanleg met gelijkstroom is van al deze nadelen 
geen sprake! 



Vethuizen, 5 november 2014 
Geachte mevrouw/mijnheer, 

Bij dezen dien ik een zienswijze in. Dit in verband met het ontwerp-inpassingsplan over de nieuw aan 
te leggen 380 KV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel. Ik heb met mijn 
melkveebedrijf het gebruik van van het perceel grond kadastraal bekend onder Bergh D 392, waar 
mastlocatie 21 is ingepland. Ik ben er ook deels eigenaar van.  

Deze grond heb ik op 17 februari 2012 in samenwerking met ASR via een erfpachtconstructie in 
gebruik gekregen van BBL. De mede eigenaar van de grond, ASR, heeft laten weten achter de 
navolgende zienswijze te staan. 

Op 4 juli 2012 verscheen een bericht dat er een voorbereidingsbesluit lag en het tracé bekend was. 
Hieruit bleek dat op ons perceel ook een mastlocatie (twee naast elkaar gelegen masten) was 
gepland. Hierover voelden ik mij uiteraard zeer onaangenaam verrast omdat de prijs van de grond 
gebaseerd was op een perceel zonder hindernissen en beperkingen.  

Zienswijze 1.  Over de permanente situatie 
Ik houd Tennet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontstane situatie. 
Ik ga ervan uit dat Tennet de grond koopt waarop de twee geplande masten met hun fundering zijn 
gepland. En dat Tennet er voor zorgt dat ik minimaal dezelfde hoeveelheid grond terug kan kopen die 
grenst aan dit perceel zonder dat daarvoor door mij extra kosten gemaakt moeten gaan worden.  

Ter toelichting het volgende. 
De situatie die nu dreigt te ontstaan is zodanig dat er een hoek overblijft die niet machinaal bewerkt 
kan worden voor het doel dat ik met het perceel heb: kunnen aanbrengen van mest, het bewerken 
van het land en het oogsten van de gewassen. Dit met machines die een ruimte nodig hebben van 
bijna 20 meter breed. Verder dient voorkomen te worden dat de machines moeten keren op een 
kleine ruimte. Dit heeft tot gevolg dat de grond vast gereden wordt en daarmee onbruikbaar voor 
het doel. 

Een complicerende factor is verder de sloot die thans de scheiding vormt en die verplaatst zal 
moeten worden, omdat hij anders onder een mast zou komen te liggen. 

Zienswijze 2. Over de situatie tijdens de realisatie 
Tijdens de periode dat de masten gebouwd worden is een gedeelte van het perceel in gebruik als 
aan- en afvoer weg en een gedeelte als werkruimte. Ik mis daardoor mestplaatsingsruimte en 
opbrengst. De vergoeding die u voorziet vind ik te laag.  Weliswaar krijg ik op deze grond 
toeslagrechten uitbetaald maar die zullen na realisatie niet meer uitgekeerd worden op de 
mastlocatie. Dit leidt tot directe inkomstenderving. Dit dient geheel vergoed te worden. Daarnaast 
zal door de bouw de mast ernstige structuurschade aan het perceel ontstaan. Wij menen dan ook dat 
een gespecialiseerd bedrijf de grond weer in cultuur brengt zodat het minimaal in dezelfde toestand 
wordt opgeleverd als voor aanvang van de werkzaamheden. 

Tot overleg bereid. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage: Kopie van situatie mastlocatie 21    
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Verzonden: Donderdag 6 november 2014 11:31 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Aanspreekvorm: 
Aanspreektitel: 
Achternaam: 
Voorvoegsel(s):  
Voorletters: 
Straat: Burgemeester Vrijlandweg 
Huisnummer: 6  
Postcode: 6997 AC 
Woonplaats: HOOG KEPPEL 
Telefoonnummer: 0314382121 
E-mailadres: info@witterentmeesters.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Rentmeesterskantoor Witte B.V. 
Mede namens: 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Geachte heer, mevrouw, 

Ondergetekende  dient namens , wonende aan 
de te  een zienswijze in op het Ontwerp-inpassingsplan en 
de ontwerpbesluiten ten behoeve van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem 
en Voorst. Onderstaand zal ik mijn zienswijze puntsgewijs nader toelichten. 

Algemeen 

De woning van de familie  is gelegen aan de  te . De bestaande 
hoogspanningsverbinding ligt ten westen van de woning op een afstand van circa 230 meter. 
De nieuw geplande 380 kV verbinding tussen Doetinchem en Wesel komt aan de 
noord-oostzijde van de bovengenoemde woning te lopen op een afstand van circa 50 meter. 
Een deel van de woning, de schuur en de een deel van tuin zijn gelegen binnen het “Besluitvlak 
Zone 2”. Verder is een deel van de tuin aangewezen als “Besluitvlak Zone 1”. 

Gezondheidsrisico’s 

Het wonen nabij een hoogspanningsverbinding neemt gezondheidsrisico’s met zich mee. Er is 
veel onzekerheid inzake de gevolgen van het magneetveld met betrekking tot de ontwikkeling 
van kanker en Alzheimer. Mijn cliënten leven hierdoor in grote onzekerheid. In het kader van 
het “Voorzorgbeginsel van Van Geel” wil ik u verzoeken om voor deze onderhavige locatie een 
specifieke magneetveldberekening uit te voeren.  

Geluidsoverlast 

Hoogspanningsverbindingen kunnen zorgen voor geluidsoverlast. Er zijn twee soorten van 
overlast te onderscheiden, te weten; geluidsoverlast door wind en het zoemen c.q. knetteren 
van de kabels. Wanneer wind met hoge snelheid langs de masten waait dan kan dit zorgen voor 
een hinderlijke fluittoon. Verder kunnen de kabels bij vochtig weer knetteren en zoemen als 
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gevolg van een elektrische ontlading.  Voor sommige mensen kan dit geluid als zeer hinderlijk 
en ondraaglijk worden ervaren waardoor het woongenot afneemt. Wij ontvangen graag van u 
een specifiek onderzoek voor de locatie  te  waaruit blijkt welke 
geluidsoverlast er te verwachten is.  
Mocht er sprake zijn van geluidsoverlast dan kan dit waardedaling van het object tot gevolg 
hebben. Wij stellen TenneT dan ook aansprakelijk voor de ontstane vermogenschade. 

Flora en fauna 

De realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel heeft veel effect op 
de aanwezige flora en fauna. Onze zorg gaat dan ook uit naar de effecten van masten en het 
magneetveld op de aanwezige vleermuizen, steenuilen en andere kritische soorten. Er zal 
waarschijnlijk leef- en faurageergebied verloren gaan. Dit is onwenselijk. Wij ontvangen 
daarom ook graag een Flora- en faunaonderzoek waaruit blijkt dat de nieuwe 
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel geen effect heeft op de aanwezige flora- en 
fauna. Mocht dit wel het geval zijn dan ontvangen wij ook graag de rapportage waarin de 
mitigerende maatregelen worden beschreven.  

Om aan te kunnen tonen dat de voorafgedane voorspellingen met betrekking tot de verstoring 
van plant- en diersoorten kloppen moet er na afloop van de werkzaamheden een monitoring en 
evaluatie plaatsvinden. Wij ontvangen dan ook graag het plan van aanplak van dit 
evaluatieprogramma.  

Beperkingen “Besluitvlak Zone 2 en 1” 
In artikel 2 van het Voorbereidingsbesluit 380 kV verbinding Doetinchem-Wesel worden een 
aantal beperkingen opgelegd met betrekking tot ontwikkelingen in de zones 1 en 2. De 
onderhavige woning met tuin is gelegen in beide zones. Zo is het niet toegestaan om 
installaties, constructies aan te brengen hoger dan 2,5 meter, mag er geen hoogopgaande 
beplanting worden aangelegd en geen voorwerpen in de bodem worden gedreven. 
Artikel 2 van 380 kV verbinding Doetinchem-Wesel beperkt de planologische ontwikkelingen op 
het perceel. Deze beperkingen hebben waardevermindering van het onroerend goed tot gevolg. 
Wij stellen TenneT dan ook aansprakelijk voor de ontstane vermogenschade.  

“Wonen dicht bij een hoogspanningsmast” 

Door de grote onzekerheid met betrekking tot de gezondheidsrisico’s door het wonen nabij een 
hoogspanningsverbinding zijn huizen nabij een hoogspanningsverbinding minder geliefd. In de 
praktijk is gebleken – en schriftelijke door TenneT bevestigd - dat mensen liever niet nabij een 
hoogspanningsverbinding wonen. Verder zorgt de nieuwe mast nabij de woning voor 
zichthinder.  
Dit heeft een waardeverminderd effect op de woning. Wij stellen TenneT dan ook aansprakelijk 
voor de ontstane vermogenschade. 

Ondergrondse verbinding 
In de omgeving van de  te  liggen nog een aantal objecten die hinder 
ondervinden van het aanleggen van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Veel problemen zijn 
weg te nemen door het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningsverbinding. Ik wil u 
dan ook verzoeken om een onderzoek uit voeren naar de mogelijkheden van het ondergronds 
aanleggen van de hoogspanningsverbinding in de omgeving van de  te .  

In afwachting van uw reactie teken ik. 
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Met vriendelijke groet, 
Rentmeesterskantoor Witte B.V. 

Reactie 
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Verzonden: Donderdag 6 november 2014 13:37 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Onvoldoende onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ondergrondse aanleg over het 
gehele traject Doetinchem-Wesel. Rapport Tractabel gaat slechts tot de grens met DLD. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
De gezondheidsschade op lange termijn onvoldoende onderzocht. (leukemie , alzheimer, door 
straling etc) Geluidsoverlast (corona) kabels . ongelukken. Met de nieuwe soort masten 
gigantische horizonvervuiling.  

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Ja,  wij wonen in de directe nabijheid , tevens onverkoopbaar huis dus vermogensschade, 
maar ook immateriële schade, gezondheid, woongenot.  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
De zienswijze is door  AANGETEKEND verstuurd, 
vandaag(06112014) via de post aangetekend stuk persoonlijk retour ontvangen wegens niet 
afgehaald door uw instantie!!!!. Dit is een erg kwalijke zaak en getuigd niet van het feit dat u 
de zaken op orde hebt!!!!  

Reactie 
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Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, 
Postbus 23, 
2290 AA Wateringen. 

Bezwaarschrift tegen Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380. 

ONTVANGEN 0 7 NOV 2014 

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel. 

De reden van mijn bezwaar is: 

1. angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische 
straling en fijnstof; 

2. kans op ongelukken zoals omwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke; 
3. geluidoverlast (corona-effect); 
4. gezichtshinder en aantasting van het landschap; 
5. extra vogelsterfte; 
6. groot ruimtebeslag; 
7. daling van de waarde van huizen en grond; 
8. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied; 
9. gedwongen verhuizing van medeburgers. 

Om-Oere~len wveet mogelijk te beperken pleit ik VOGr-OndergroRdse aanleg van deze
verbinding door middel van gelijkstroom. Een ondergrondse gelijkstroomverbinding is immers 
onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch 
straling en fijnstof}, neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en heeft geen nadelige economische 
effecten op de waarde van grond en huizen en op recreatie. 

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het 
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht. 
De aangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn 
niet steekhoudend. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom 
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar 
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu. 

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding 
van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen. 

Naam: 

Adres: 

PC & Woonplaats: 

Datum: 1.[J - 1 O - l..O l lf 

Handtekening 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraak.punt Doetinchem-Wesel 3 80 k V 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

ONTVANGEN 0 5 NOV 2014 

Silvolde, 28 Oktober 2014 

Betreft: zienswijze ontwerp-inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en de 
ontwerpbesluiten Doetinchem - Wesel 3 80k V 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Naar mijn mening is de MER procedure niet correct gevolgd. De MER zoals die is uitgevoerd 
betreft een onderzoek naar tracé 5 (BES) en een niet-relevant tracé ten oosten van Gaanderen, 
Terborg en Silvolde. 

_Qp grond van_de Basis-Effecten Studie en de zienswijz.en zoals die zijn ingebracht naar _______ _ 
aanleiding van de startnotitie zou de MER zich gericht moeten hebben op tracé 5 (BES), tracé 
4 (BES) en de mogelijkheid voor ondergrondse verkabeling. Door deze laatste twee reële 
alternatieven uit te sluiten is er geen volwaardige en gelijkwaardige vergelijking tot stand 
gekomen. Tracé 4 (BES) en ondergrondse verkabeling zijn weliswaar in separate onderzoeken 
verder uitgewerkt maar dit is op basis van andere uitgangspunten (startnotitie) en richtlijnen 
(MER) gedaan. 

Als voorbeeld geldt dat, in de aanvullende onderzoeken, voor tracé 4 gesteld wordt dat 
significante effecten op beschermde soorten (onder andere kolganzen) in Duitse Natura 2000 
gebieden niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Een volwaardig MER onderzoek 
naar dit alternatief had hier duidelijkheid over gegeven. Zo zijn er meerdere voorbeelden aan 
te dragen waarbij een volwaardig vergelijk tussen deze alternatieven (tracé's 4 en 5 uit de 
BES en ondergrondse verkabeling) tot een mogelijk andere keuze zouden hebben geleid dan 
nu. 

Door het proces op deze wijze te sturen is er onvoldoende gehoor gegeven aan de naar voren 
gebrachte zienswijzen en is daarmee tekort gedaan aan de inspraak.rechten. Ik verzoek u dan 
ook de MER aan te vullen met een volledig onderzoek naar deze alternatieven (tracé's 4 en 5 
uit de BES en ondergrondse verkabeling), op basis van gelijkwaardige uitgangspunten en 
richtlijnen en rekening houdend met de voorstellen zoals die onder andere door de Stichting 
Achterhoek voor 380kV ondergronds zijn aangedragen. 

Ik zou het op prijs stellen als U mij de ontvangst van deze zienswijze kunt bevestigen. 

Met vriendelijke groet, 



0060 

Verzonden: Donderdag 6 november 2014 19:46 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Ontwerpbesluiten Doetinchem-Wesel 380 kV 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?  
Ja er zijn overwegingen gebaseerd op oude en achterhaalde onderzoeken 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?  
Ja, er is geen redelijke afweging gemaakt m.b.t. het te kiezen traject. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  
Wij wonen dicht bij de lijn. Het algemeen belang is ons belang. Als er lager kosten en minder 
belasting voor het milieu mogelijk is, is dat in ons belang  

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Er loopt langs de A18 en langs de A12 en het verlengde van de A12 in Duitsland tot Wesel, al 
grotendeels (80 procent van het traject) een hoogspanningslijn bovengronds. Waarom zou op 
deze bestaande lijn niet de nieuwe lijn kunnen worden geplaatst. Er zouden grotere masten 
moeten komen. De bestaande zijn niet heel hoog. Voordeel minder kosten, minder belasting 
van het milieu. Wij verzoeken om een mogelijkheid voor nadere toelichting en motivering. 

Reactie 



Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV

Postbus 23

2290 AA WATERINGEN

Tevens per telefax: 070 - 379 7071

Tevens per e-mail: bep@mineleni.nl

Wageningen, 5 november 2014

Kenmerk

Dossier

: 11388/af_1/56/cd

:

: zienswijze ontwerpbesluiten "Doetinchem-Wesel 380 kV"Betreft

Geachte dames en heren,

Namens cliënten:

1.

2.

3.

4.

5. de v.o.f. (met de personen sub 1 tot en met 3 als venno

ten);

allen wonende, respectievelijk gevestigd en kantoorhoudende aan de

te hierna gezamenlijk ook genoemd

doe ik u toekomen een zienswijze naar aanleiding van de van 26 september 2014

tot en met 6 november 2014 ter inzage liggende stukken in het kader van het pro

ject "Doetinchem-Wesel 380 kV", waaronder het ontwerpinpassingsplan, het mili

eueffectrapport en de volgende ontwerpbesluiten: omgevingsvergunningen in de

betrokken gemeenten voor het bouwen van de 380 / 150 kV-verbinding en het

aanleggen van ondergrondse 150 kV-verbindingen, ontheffingen voor het kruisen

van wegen en spoorwegen en ontheffing Flora- en faunawet en een watervergun

ning.

kiest voor deze zaak woonplaats ten kantore van A & S Advocaten te

Wageningen, van wie tot gemachtigde wordt gesteld.

advocaten

Agro Business Park 3

Postbus 150

6700 AD Wageningen

(0317) 42 53 00

(0317) 42 19 22
wag@aens.nl

www.aens.nl

advocaten
mr J.H. van Vliet

mr B. Nijman

mr P.H.N. van Spanje

mw mr F.C. Hilderink

mw mr ir W. de Jongh

(MfN-registermediator)

mw mr ir J.M.M. Kroon

mw mr M. Verkuijl-Boessenkool

mr M.J.H. van Baaien

Alle diensten en/of werkzaamheden

worden verricht op basis van een

overeenkomst van opdracht met

A&S Advocaten B.V. te Wageningen

(handelsregister nr. 09 07 01 36,

BTWnr. NL.0087.30.660.B01).

Daarop zijn algemene voorwaarden van

toepassing die zijn gedeponeerd bij de

K.v.K. te Arnhem. Deze zijn in te zien

op de website. Daarin wordt onder

meer de aansprakelijkheid beperkt tot

het bedrag waarop de afgesloten

be ro e psa a nspra kei ij ks hei dve rze ke ri ng

aanspraak geeft, vermeerderd met het

eigen risico onder die verzekering.

0061a 



Wageningen, 5 november 2014

Bladnummer: 2

Belanghebbendheid

is belanghebbende omdat het project zijn eigendommen en activitei

ten (nadelig) beïnvloedt. Het ontwerp van het inpassingsplan en de overige ont

werpplannen hebben bijzonder onwenselijke gevolgen voor het bedrijf. Nu het een

gezonde onderneming betreft, met een uitbreidingswens, -noodzaak en -capaciteit

waar de personen sub 1-4 en hun gezinnen hun brood verdienen, is het voor

Steenbreker niet acceptabel dat hij als gevolg van het traject de onderneming zou

moeten staken terwijl dat (het staken) alsdan el noodzakelijk is.

Onvoldoende aandacht voor bedrijf
Op voormeld woon- en vestigingsadres exploiteert een intensieve

varkenshouderij (thans circa 7.000 vleesvarkens, met ruime uitbreidingsmogelijk

heden). De personen sub 1 tot en met 4 bewonen ten behoeve van hun bedrijf de

aldaar aanwezige woning. In de exploitatie zijn betrokken de percelen kadastraal

bekend gemeente Wehl, sectie K, nummers 267, 280, 610 en 611.

heeft zich er danig aan gestoord dat uit de ontwerpstukken niet, al

thans volstrekt onvoldoende blijkt dat de ministers zich rekenschap geven van het

feit dat ter plaatse een bedrijf exploiteert en de belangen van

hebben betrokken. Voor zover er een belangenafweging heeft plaats ge

vonden is daarin niet althans onvoldoende betrokken. De stukken

bevatten weliswaar (Iucht)foto's van de locatie en men constateert dat ter plaatse

een bedrijfswoning aanwezig is, maar daarbij blijft het. Slechts in algemene zin

wordt in de toelichting opgemerkt dat in de nabijheid van de hoogspanningsverbin

ding veehouderijen aanwezig zijn.

Dit staat in schril contrast met het bijzonder intensieve voortraject. Tennet en haar

vertegenwoordigers hebben al jaren geleden contact gezocht met . Er

zijn vele besprekingen geweest en er is sprake van een intensieve briefwisseling,

waaraan op een gegeven moment ook de gemeente Doetinchem deelnam. Dit

traject is gestart, omdat Tennet voorzag dat het niet zonder meer mogelijk is dat de
hoogspanningsverbinding over de intensieve varkenshouderij wordt aangelegd.

Tennet realiseert zich in wezen terdege dat het verwijderen/verplaatsen van de

varkenshouderij beter is voor alle betrokken partijen en dat het slechts een "cen

tenkwestie" is of het bedrijf daadwerkelijk wordt verplaatst.

advocaten

0061a 



Wageningen, 5 november 2014

Bladnummer: 3

Uit de ontwerpstukken valt te herleiden dat de ministers, en met hen Tennet en de

gemeente Doetinchem, van mening zijn dat de realisatie van de hoogspannings

verbinding zonder meer in overeenstemming is met het vereiste van een goede

ruimtelijke ordening. bestrijdt dat. Tennet acht het noodzakelijk dat

wordt onderzocht of de hoogspanningsverbinding boven het bedrijf kan worden

gerealiseerd. De gemeente Doetinchem deelt dat standpunt. De ministers hebben

kennelijk onvoldoende onderzocht of de hoogspanningsverbinding op de thans

gepresenteerde wijze mag en kan worden gerealiseerd en/of geëxploiteerd.

heeft grote bezwaren tegen deze werkwijze. Hem wordt aldus immers

gevraagd te reageren op ontwerpstukken waarin het voortraject - welbewust -

wordt veronachtzaamd. wordt hierdoor op achterstand gezet. Het is

aan de ministers om concrete en heldere ontwerpstukken ter inzage te leggen.

Daarvan is geen sprake, zodat naar mening van sprake is van strijd

met het bepaalde in Afdeling 3.4 Awb. Uiteindelijk zal dit leiden tot vernietiging van

het Rijksinpassingsplan en de overige besluiten. Bezien vanuit de positie van de

ministers, Tennet en de gemeente, die rekening dienen te houden met de belan

gen van Steenbreker, zou het beter zijn om alle belangen alsnog af te wegen en

nieuwe, verbeterde ontwerpen ter visie te leggen.

Alternatieven
constateert dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatie

ven. Aldus is niet komen vast te staan dat het noodzakelijk is dat de hoogspan

ningsverbinding over zijn locatie wordt gerealiseerd. Het huidige ontwerptracé is
bepaald op basis van onjuiste aannames.

Milieuthema's
Naar mening van is er onvoldoende rekening gehouden met diverse

milieuthema's, zoals de leefomgeving en landschappelijke inpassing. Uit de ont

werpstukken blijkt onvoldoende dat de diverse belangen zijn afgewogen, laat staan

dat er verantwoorde keuzes zijn gemaakt.

advocaten
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Wageningen, 5 november 2014

Bladnummer: 4

Bouwverbod
Uit de ontwerpstukken volgt dat de bedrijfslocatie feitelijk "op slot" wordt gezet. De

voor de bedrijfsvoering noodzakelijke uitbreiding en ontwikkeling (zoals vervanging

bestaande opstallen) zou onvoldoende mogelijk worden. constateert

dat niet wordt gemotiveerd waarom er bijzonder stringente bouwvoorschriften en

planologische bepalingen noodzakelijk zouden zijn. Mede gelet op de ingrijpende

gevolgen geven de ministers onvoldoende rekenschap van hun zware motive

ringsverplichting. Dit is des te opmerkelijker nu de ministers, Tennet en de ge

meente er kennelijk vanuit gaan dat de bestaande situatie niet in de weg staat aan

de realisatie van de hoogspanningsverbinding.

Op onderdelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwhoogte van silo's en andere
gebouwen, worden voorschriften opgelegd waarvan de noodzaak niet wordt toege

licht. Juist omdat die voorschriften bijzonder belastend zijn voor , had

het op de weg van de ministers gelegen om de voorschriften toe te lichten, zodat

Steenbreker daarop vervolgens kon reageren. Dat is voor met de nu

gepresenteerde ontwerpstukken niet goed mogelijk.

Plangrens I masten I magneetveldzone
Uit de ontwerpstukken blijkt niet afdoende op basis waarvan de grens van het ont

werp Rijksinpassingsplan is bepaald. Voor zover de berekende magneetveldzone

van belang is geweest bij het bepalen van de plangrens,wijst erop dat

deze methode gelet op de ontwerpstukken niet toepasbaar is. De locatie, hoogte

en uitvoering van de masten worden blijkens de ontwerpstukken immers niet vast

gelegd. De magneetveldzone daarentegen lijkt exact te zijn berekend. Het is aldus

niet uitgesloten dat de plangrens te eng of te ruim zal blijken te zijn.

Ten aanzien van de berekende magneetveldzone geldt dat deze evenmin juist kan

zijn, omdat uit het rekenmodel blijkt dat daarin vereenvoudigingen zijn gehanteerd

die in dit geval onbruikbaarheid van de rekenmethode met zich brengt.

Het is niet gebleken dat de (thans) berekende magneetveldzone is gebaseerd op

het gekozen tracé en het daarin begrepen terrein (en haar bebouwing).

De afstand tussen de masten 11 en 12, waartussen ligt, is in de bijla

ge 5 "specifieke magneetveldzone VKA 3.0" bij de toelichting van het ontwerp

inpassingsplan onjuist gehanteerd.

advocaten
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Wageningen, 5 november 2014

Bladnummer: 5

Nu de mastlocaties niet zijn vastgelegd, valt niet uit te sluiten dat de mast op het

eigendom van wordt geplaatst. De noodzaak daarvan is niet aange

toond of aannemelijk gemaakt, terwijl een dergelijk alternatief vergaande conse

quenties zou hebben. Bovendien kunnen de mastlocaties exact worden vastge

legd, omdat de te hanteren techniek en de omgeving een gegeven zijn. Gelet hier

op kan ook de hoogte van de masten en de geleiders exact worden bepaald.

De veldlengte (afstand tussen de masten) wordt bepaald op 300 tot 450 meter. Uit

de toelichting en bijlagen bij het ontwerp blijkt dat dat voorschrift in de praktijk niet

zal worden nageleefd.

De breedte van de zakelijk rechtstrook is onvoldoende onderbouwd. Een verwijzing

naar de door Tennet gehanteerde overeenkomsten kan geen onderbouwing van

de planologische regeling zijn; Tennet gaat er ten onrechte vanuit dat met alle

grondeigenaren overeenkomsten kunnen worden gesloten, of dat de in het ont

werp bedrijfsinpassingsplan opgenomen ZR-strook anderszins de nu opgenomen

omvang zou kunnen krijgen. Een ZR-strook kan in beginsel via een procedure uit

hoofde van de Belemmeringenwet privaatrecht worden aangevraagd, maar uit de

planning blijkt dat een dergelijke procedure niet zal worden doorlopen zodat een

(tijdige) realisatie van de hoogspanningsverbinding onmogelijk is.

Uit de ontwerpstukken blijkt dat het in principe mogelijk zou moeten zijn om in de

masten mobiele communicatieapparatuur te plaatsen. Het ontwerp-inpassingsplan

kent hiervoor geen regelgeving, maar Tennet wil dergelijke apparatuur wel kunnen

plaatsen. Aldus is onduidelijk of antennes planologisch worden toegestaan.

merkt op dat de toelaatbaarheid hiervan niet is onderzocht, laat staan aan

getoond en dat ook niet is aangetoond dat er behoefte aan is. meent

dan ook dat de plaatsing van antennes expliciet moet worden uitgesloten.

Uit de ontwerpstukken blijkt dat het in het geheel nog niet bekend is van welk ma

teriaal de masten worden gerealiseerd. Aldus is het ook niet mogelijk om de gevol

gen voor en van de bedrijfsvoering van in beeld te brengen.

meent dat dit onacceptabel is en dat vooraf bekend moet zijn welke uitvoe

ring men kan verwachten, zodat alsdan (wel) de consequenties in beeld kunnen

worden gebracht.

advocaten
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Wageningen, 5 november 2014

Bladnummer: 6

Combinatie 380 kV met 150 kV
constateert dat een combinatie van een 380- en 150 kV hoogspan

ningsverbinding is voorzien. merkt op dat niet is aangetoond of zelfs

maar onderzocht dat een dergelijke combinatie verantwoord is.

Duur realisatie

acht onvoldoende onderbouwd waarom er vergunning zou moeten

worden verleend om de verbinding gedurende drie jaar te realiseren, aangezien de

werkzaamheden anderhalf jaar duren en de lijn zo spoedig mogelijk zou moeten
worden gerealiseerd.

Brandveiligheid
Uit de ontwerpstukken blijkt onvoldoende dat de ministers, noch Tennet, noch de

gemeente Doetinchem, zich voldoende rekenschap hebben gegeven van de as

pecten van brandveiligheid. hecht eraan te herhalen dat de hoog

spanningsverbinding in geval van een (stal)brand tot gevolg zal hebben dat er niet,

of op zijn best niet doeltreffend en/of veel later kan worden geblust. Immers, zolang

er spanning op de hoogspanningsverbinding staat, mag de brandweer niet blus

sen. Daardoor wordt het risico van brandoverslag vergroot. Bij een brand zal er

aldus een onbeheersbare toestand ontstaan, mede veroorzaakt door de wijze
waarop de bebouwing is geplaatst en ingericht.

Een hoogspanningsverbinding vergroot de kans op het ontstaan van brand en kan

deze zelfs veroorzaken. Dit blijkt uit recente waarnemingen in Zutphen en Noorwe

gen. De ontwerpstukken houden hiermee geen rekening.

In geval van brand vormt de aanwezige zwavelzuuropslag, dat wordt aangewend

vanwege de chemische luchtwassers een extra gevaar. Hiermee is geen rekening
gehouden.

Recentelijk is in de praktijk gebleken dat een stalbrand negatieve gevolgen kan
hebben voor hoogspanningsverbindingen. De geleiders kunnen knappen, waar

door de bedrijfszekerheid van de verbinding en het varkensbedrijf in gevaar wordt

gebracht.

advocaten
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Bladnummer: 7

Tevens vraagt aandacht voor de herhaaldelijk na stalbranden ontsta

ne maatschappelijke verontwaardiging. De samenleving accepteert het niet dat

dieren levend verbranden of stikken. Tegen de achtergrond van het voorgaande

dienen de ministers te motiveren waarom zij het risico van een onbeheersbare

stalbrand, mede gelet op de aspecten van goede ruimtelijke ordening, verantwoord

achten.

wijst erop dat verzekeraars te kennen hebben gegeven voor een var

kenshouderij waarboven een hoogspanningsverbinding is gerealiseerd, geen dek

king verlenen. Verzekeraars keren na brandschade (enerzijds) pas uit wanneer

opstallen worden herbouwd, maar accepteren (anderzijds) niet dat herbouw onder

of nabij hoogspanningsverbindingen plaats vindt. Ook zullen verzekeraars (afzon

derlijke) verzekeringen voor verstikking, inductie of overspanning niet langer ver

strekken, althans niet onder voor aanvaardbare condities.

In de bedrijfsgebouwen is asbest verwerkt. Bij brand zal zich dit in de omgeving

verspreiden, met risico's voor de volksgezondheid. Dit aspect is blijkens de ont

werpstukken niet in de besluitvorming betrokken.

Chemische luchtwassers I installaties
Ten behoeve van de bedrijfsvoering heeft diverse chemische lucht

wassers in gebruik. heeft herhaaldelijk gewezen op de omstandigheid

dat de chemische luchtwassers corrosieve effecten hebben. Tennet weet dit, maar
heeft dit niet onderzocht.

Daarnaast bestaat het gevaar dat de spanning op de geleiders via de emissie van

de chemische luchtwassers overslaat op het bedrijf, met de gevaren van dien.

Gelet op de combinatie chemische luchtwassers/hoogspanningsverbinding is de

bedrijfszekerheid van zowel de varkenshouderij als de hoogspanningsverbinding

geen gegeven. In de ontwerpstukken is hieraan ten onrechte geen aandacht be
steed.

constateert dat uit de ontwerpstukken blijkt dat niet is onderzocht of

de hoogspanningsverbinding gevolgen zal hebben voor de aanwezige technische

installaties. De installaties van zullen echter wel effecten ondervinden
van de hoogspanningsverbinding.

advocaten
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Bladnummer: 8

Gezondheid
meent dat uit de ontwerpstukken onvoldoende blijkt dat de hoogspan

ningsverbinding geen, althans een aanvaardbaar risico met zich brengt voor de

gezondheid van mens en dier. vreest voor alzheimer (in de stallen

wordt onder de hoogspanningsverbinding wordt immers gewerkt) en leukemie (ter

plaatse zijn opgroeiende kinderen aanwezig).

Uit de ontwerpstukken blijkt dat er in het geheel geen aandacht is besteed aan het

effect van de hoogspanningsverbinding op de, mede aan gezondheidsaspecten

verbonden technische en financiële resultaten van de varkenshouderij.

Economische haalbaarheid
merkt op dat de economische haalbaarheid van het project niet, al

thans onvoldoende aannemelijk is gemaakt. De enkele overweging dat middelen

beschikbaar zijn, is onvoldoende aangezien noch de omvang van die middelen

noch de kosten bekend zijn.

Het is niet aannemelijk dat de planschadetegemoetkomingen zullen worden ver

haald. Daartoe zijn immers geen overeenkomsten gesloten. Dit betekent dat de

gemeente de tegemoetkomingen in geleden planschade zal moeten dragen, terwijl
de gemeente te kennen heeft gegeven daartoe niet bereid te zijn.

Uit de stukken blijkt niet dat rekening is gehouden met (de kosten van) de uit

koop/verplaatsing van

Waardedaling bedrijf
De hierboven genoemde aspecten hebben een forse impact op de waarde van het

bedrijf. Nu is het nog een bedrijf met ruime (ontwikkelings)mogelijkheden (ook an

ders dan varkenshouderij), een goede ligging en een effectieve bedrijfsuitrusting.

De weergegeven beperkingen door de aanleg van het hoogspanningstracé doen

deze voordelen teniet. De waarde van een bedrijf is ook mede bepalend voor de
financierbaarheid van een bedrijf.

advocaten

0061a 



Wageningen, 5 november 2014

Bladnummer: 9

Slot
Desgewenst is bereid het voorgaande toe te lichten. Bovendien ver

onderstelt u ermee bekend dat hij bereid kan worden gevonden me

dewerking te verlenen aan de noodzakelijke onderzoeken.

advocaten

0061a 



AANTEKENEN

Bureau Energieprojecten

t.a.v. inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV

Postbus 23

2290 AA WATERINGEN

Tevens per fax: 070 - 379 7071

Tevens per e-mail: bebamineleni.n1; 

Wageningen, 6 november 2014

Kenmerk

Dossier

Betreft

: 12282/a_1/56/bf

: 

: zienswijze ontwerpbesluiten "Doetinchem-Wesel 380 kV"

Geachte dames en heren,

Namens cliënten:

1.

2. de vennootschap onder firma v.o.f. alsmede haar vennoten:

a. cliënt sub 1;

b.  (tevens echtgenote van cliënt sub 1);

allen wonende, dan wel statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de 

tevens beschikkende over de nevenvestiging aan

de hierna gezamenlijk ook genoemd

doe ik u toekomen een zienswijze naar aanleiding van de van 26 september 2014

tot en met 6 november 2014 ter inzage liggende stukken in het kader van het pro-

ject "Doetinchem-Wesel 380 kV", waaronder het ontwerpinpassingsplan, het

milieu-effectrapport en de volgende ontwerpbesluiten: omgevingsvergunningen in

de betrokken gemeenten voor het bouwen van de 380 / 150 kV-verbinding en het

aanleggen van ondergrondse 150 kV-verbindingen, ontheffingen voor het kruisen

van wegen en spoorwegen en ontheffing Flora- en faunawet en een watervergun-

ning.

adv ocaten

Agro Business Park 3

Postbus 150

6700 AD Wageningen

i (0317) 42 53 00

I. (0317) 42 19 22

wag@aens.nl

www.aens.nl

advocaten

mr J.H. van Vliet

mr B. Nijman

mr P.H.N. van Spanje

mw mr F.C. Hilderink

mw mr ir W. de Jongh

(MfN-registermediator)

mw mr ir J.M.M. Kroon

mw mr M. Verkuijl-Boessenkool

mr M.J.H. van Baalen

Alle diensten en/of werkzaamheden

worden verricht op basis van een

overeenkomst van opdracht met

A&S Advocaten B.V. te Wageningen

(handelsregister nr. 0007 01 36,

BTW nr. NL.0087.30.660.801).

Daarop zijn algemene voorwaarden van

toepassing die zijn gedeponeerd bij de

K.v.K. te Arnhem. Deze zijn in te zien

op de website. Daarin wordt onder

meer de aansprakelijkheid beperkt tot

het bedrag waarop de afgesloten

beroepsaansprakelijksheidverzekering

aanspraak geeft, vermeerderd met het

eigen risico onder die verzekering.

0061b 
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Bladnummer: 2

Dossier: 

 kiest voor deze zaak woonplaats ten kantore van A & S Advocaten B.V.

te Wageningen, van wie  tot gemachtigde wordt gesteld.

Belanghebbendheid

 is belanghebbende, omdat het project zijn eigendommen en activiteiten

(nadelig) beïnvloedt. Het ontwerp van het inpassingsplan en de overige ontwerp-

plannen hebben potentieel bijzonder onwenselijke gevolgen voor het bedrijf. Nu

het een gezonde onderneming betreft met een uitbreidingswens, -noodzaak en

capaciteit-, waarvan en diens gezinsleden afhankelijk zijn voor de

broodwinning, is het niet acceptabel dat de bedrijfsvoering door het project zou

worden benadeeld.

Nevenvestiging

 drijft een onderneming gericht op het fokken en houden van varkens. De

nevenvestiging is gevestigd op het perceel kadastraal bekend gemeente 

, eigendom van cliënt sub 1. In de nevenvestiging, die door

het project nadelig wordt beïnvloed, zijn circa 630 dieren aanwezig. De nevenves-

tiging maakt volledig deel uit van de bedrijfsvoering van . Zo is er recen-

telijk nog een chemische luchtwasser geplaatst, wat betekent dat ook in de neven-

vestiging wordt geïnvesteerd. Er zijn evenwel plannen om op termijn de dieren

"over te halen" naar de hoofdvestiging aan de  en ter plaatse van de

nevenvestiging gebruik te maken van de planologisch reeds aanwezige mogelijk-

heden voor functieverandering/ruimte voor ruimte.

 constateert dat in de ter inzage gelegde ontwerpstukken geen rekening

is gehouden met de gevolgen van de hoogspanningsverbinding voor de huidige

bedrijfsvoering, noch voor de functieveranderingsmogelijkheden.  meent

dat alsnog onderzoek moet worden gedaan naar de omvang van de gevolgen.

 heeft van (vertegenwoordigers van) Tennet vernomen dat men ermee

bekend is dat onderzocht moet worden op welke wijze het bedrijf op de lijn zou

moeten worden aangepast. Dát aanpassingen noodzakelijk zijn, staat aldus niet ter

discussie. De onderzoeken hebben evenwel nog niet plaats gevonden. 

meent dan ook dat in de ter inzage gelegde stukken geen sprake is of zelfs kan

zijn van overwegingen over wat een goede ruimtelijke ordening zou zijn. 

is aldus niet in de gelegenheid om afdoende op het ontwerp te reageren, eenvou-

digweg omdat niet duidelijk is waarop het ontwerp is gebaseerd. De voorberei-

dingsprocedure geschiedt onvoldoende zorgvuldig.

advocaten
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Bladnummer: 3

Dossier: 

Alternatieven

 constateert dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieven.

Aldus is niet komen vast te staan dat het noodzakelijk is dat de hoogspanningsver-

binding op de thans voorgestelde wijze wordt gerealiseerd. Het onderzoek dat

concludeert dat ondergrondse aanleg niet mogelijk / haalbaar is, overtuigt niet. Het

huidige ontwerptracé is bepaald op basis van onjuiste aannames.

Verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf, het perceel en het

bouwblok die - de hoogspanningsverbinding weggedacht - gelet op de huidige

(planologische) situatie in de rede liggen, zouden worden belemmerd of (zelfs)

onmogelijk door een hoogspanningsverbinding. Dat is voor  niet accepta-

bel.

Brandveiligheid

Uit de ontwerpstukken blijkt onvoldoende dat de ministers, noch Tennet, noch de

gemeente Doetinchem, zich voldoende rekenschap hebben gegeven van de as-

pecten van brandveiligheid.  merkt op dat de hoogspanningsverbinding in

geval van een (stal)brand tot gevolg zal hebben dat er niet, of op zijn best niet

doeltreffend en/of veel later (te laat) kan worden geblust. Immers, zolang er span-

ning op de hoogspanningsverbinding staat, mag de brandweer niet blussen. Daar-

door wordt het risico van brandoverslag vergroot. Bij een brand zal er aldus een

onbeheersbare toestand ontstaan, mede veroorzaakt door de wijze waarop de

bebouwing is geplaatst en ingericht.

Een hoogspanningsverbinding vergroot de kans op het ontstaan van brand en kan

deze zelfs veroorzaken. Dit blijkt uit recente waarnemingen in Zutphen en Noorwe-

gen. De ontwerpstukken houden hiermee geen rekening.

In geval van brand vormt het aanwezige zwavelzuur, dat wordt aangewend van-

wege de chemische luchtwassers een extra gevaar. Hiermee is geen rekening

gehouden.

Recentelijk is in de praktijk gebleken dat een stalbrand negatieve gevolgen kan

hebben voor hoogspanningsverbindingen. De geleiders kunnen knappen, waar-

door de bedrijfszekerheid van de verbinding en het varkensbedrijf in gevaar wordt

gebracht.

advocaten
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Bladnummer: 4

Dossier: 

Tevens vraagt  aandacht voor de herhaaldelijk na stalbranden ontstane

maatschappelijke verontwaardiging. De samenleving accepteert het niet dat dieren

levend verbranden of stikken.

Tegen de achtergrond van het voorgaande dienen de ministers te motiveren waar-

om zij het risico van een onbeheersbare stalbrand, mede gelet op de aspecten van

goede ruimtelijke ordening, verantwoord achten.

 weet dat verzekeraars te kennen hebben gegeven voor een varkens-

houderij waarboven een hoogspanningsverbinding is gerealiseerd, geen dekking

verlenen. Verzekeraars keren na brandschade (enerzijds) pas uit wanneer opstal-

len worden herbouwd, maar accepteren (anderzijds) niet dat herbouw onder of

nabij hoogspanningsverbindingen plaats vindt. Ook zullen verzekeraars (afzonder-

lijke) verzekeringen voor verstikking, inductie of overspanning niet langer verstrek-

ken, althans niet onder voor Keurntjes aanvaardbare condities.

In de bedrijfsgebouwen is asbest verwerkt. Bij brand zal zich dit in de omgeving

verspreiden, met risico's voor de volksgezondheid. Dit aspect is blijkens de ont-

werpstukken niet in de besluitvorming betrokken.

Chemische luchtwassers/installaties

Ten behoeve van de bedrijfsvoering heeft  een chemische luchtwasser in

gebruik. Chemische luchtwassers kunnen corrosie veroorzaken. Uit de ontwerp-

stukken blijkt niet dat hier rekening mee is gehouden.

Daarnaast bestaat het gevaar dat de spanning op de geleiders via de emissie van

de chemische luchtwassers overslaat op het bedrijf, met de gevaren van dien.

Gelet op de combinatie chemische luchtwassers/hoogspanningsverbinding is de

bedrijfszekerheid van zowel de varkenshouderij als de hoogspanningsverbinding

geen gegeven.

 constateert dat uit de ontwerpstukken blijkt dat niet is onderzocht of de

hoogspanningsverbinding gevolgen zal hebben voor de aanwezige technische

installaties. De installaties van  zullen echter wel effecten ondervinden

van de hoogspanningsverbinding.

adv oc aten
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Bladnummer: 5

Dossier: 

Gezondheid

 meent dat uit de ontwerpstukken onvoldoende blijkt dat de hoogspan-

ningsverbinding geen, althans een aanvaardbaar risico met zich brengt voor de

gezondheid van mens en dier.  vreest onder meer voor alzheimer (in de

stallen wordt onder de hoogspanningsverbinding wordt immers gewerkt) en leuke-

mie.

Uit de ontwerpstukken blijkt dat er in het geheel geen aandacht is besteed aan het

effect van de hoogspanningsverbinding op de, mede aan gezondheidsaspecten

verbonden technische en financiële resultaten van de varkenshouderij.

Milieuthema's

Naar mening van  is er onvoldoende rekening gehouden met diverse

milieuthema's, zoals de leefomgeving en de landschappelijke inpassing. Uit de

ontwerpstukken blijkt onvoldoende dat de diverse belangen zijn afgewogen, laat

staan dat er verantwoorde keuzes zijn gemaakt.

 vraagt bijzondere aandacht voor de aanwezigheid van en met name het

zicht op de nabij gelegen monumentale bomenrij aan de Kruisallee. De hoogspan-

ningsverbinding is tussen de nevenlocatie en deze bomenrij geprojecteerd. Reeds

nu, maar met name in het kader van het nader uitwerken van de functieverande-

ringsplannen zou een hoogspanningsverbinding (het zicht op) deze bomenrij der-

mate ernstig verstoren dat de locatie minder aantrekkelijk zal worden. Mede daar-

door daalt de waarde van de locatie terwijl niet is gebleken dat deze zal worden

vergoed.

Daarbij merkt  op dat vanaf de nevenvestiging bezien het zicht op de

geprojecteerde hoogspanningsverbinding rechtstreeks en "langs de lijn" is. In zijn

algemeenheid kan het weliswaar zo zijn dat lange rechtstanden van de hoogspan-

ningsverbinding maatschappelijk het meest verantwoord zijn en landschappelijk

kunnen worden ingepast, maar voor  is deze lange rechtstand juist nade-

lig. Het is  onbekend waarom de nieuwe hoogspanningsverbinding op

een andere locatie is geprojecteerd dan de bestaande 150 kV-verbinding. Daarbij

zijn wellicht financiële/economische afwegingen gemaakt. Hoe het ook zij,

 meent dat de waardevermindering onvoldoende in de belangenafweging

is meegenomen en dit moet daarom alsnog gebeuren.

adv oca ten
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Bladnummer: 6

Dossier: 

Plangrens / masten / magneetveldzone

Naar mening van  blijkt uit de ontwerpstukken onvoldoende op basis

waarvan de begrenzing van het project en in het bijzonder het ontwerp-rijksin-

passingsplan is bepaald. Ook als dat het thans gekozen voorkeursalternatief defini-

tief wordt vastgelegd, valt niet in te zien op basis waarvan de plangrens en in het

bijzonder de breedte van de zakelijk rechtstrook en de magneetveldzone werd

bepaald.

In de ontwerpstukken is niet, althans ontoereikend gemotiveerd waarom de plan-

grens afwijkt van de grens van de daaraan voorafgaande voorbereidingsbesluiten.

Voor zover de berekende magneetveldzone van belang is geweest bij het bepalen

van de plangrens, wijst  erop dat deze methode gelet op de ontworpen

stukken niet toepasbaar is. De locatie, hoogte en uitvoering van de masten en

geleiders zijn blijkens de ontwerpstukken immers nog niet bekend. De magneet-

veldzone daarentegen lijkt exact te zijn berekend, terwijl op bepaalde tracégedeel-

ten de plangrens op de magneetveldzone is gelegd en elders (bijvoorbeeld nabij

 nevenvestiging) niet. Het is dus niet uitgesloten dat de plangrens te eng

of te ruim zal blijken te zijn.

Ten aanzien van de berekende magneetveldzone geldt dat deze evenmin juist kan

zijn, omdat uit het rekenmodel blijkt dat daar vereenvoudigingen zijn gehanteerd,

die in dit geval onbruikbaarheid van de rekenmethode met zich brengt.

Het is niet gebleken dat de thans berekende magneetveldzone is gebaseerd op het

gekozen tracé en het daarin begrepen terrein (en haar bebouwingen).

De breedte van de zakelijk rechtstrook is zoals gezegd onvoldoende onderbouwd.

Een verwijzing naar de door Tennet gehanteerde overeenkomsten kan geen on-

derbouwing van de planologische regeling zijn; Tennet gaat er ten onrechte vanuit

dat met alle betrokkenen overeenkomsten kunnen worden gesloten, of dat de in

het ontwerp-rijksinpassingsplan opgenomen zakelijk rechtstrook anderszins de

thans geprojecteerde omvang zal kunnen krijgen. De zakelijk rechtstrook kan in

beginsel via een procedure uit hoofde van de Belemmeringenwet privaatrecht wor-

den aangevraagd, maar uit de planning blijkt dat een dergelijke procedure niet zal

worden doorlopen, zodat een (tijdelijke) realisatie van de hoogspanningsverbinding

wellicht niet mogelijk zal blijken te zijn.

adv oca ten
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Bladnummer: 7

Dossier: 

Uit de ontwerpstukken blijkt dat het in principe mogelijk zou zijn om in de masten

mobiele communicatieapparatuur te plaatsen. Het ontwerp-rijksinpassingsplan kent

hiervoor geen regelgeving, maar blijkens de toelichting bij het ontwerp-rijksin-

passingsplan wil Tennet dergelijke apparatuur wel kunnen plaatsen. Aldus is on-

duidelijk of antennes planologisch worden toegestaan.  merkt op dat de

toelaatbaarheid van mobiele communicatieapparatuur niet is onderzocht, laat

staan is aangetoond. Ook is in het kader van het project niet onderzocht of aange-

toond dat aan (extra) mobiele communicatieapparatuur behoefte bestaat.

 meent dat de plaatsing van antennes en andere mobiele communicatie-

apparatuur expliciet moet worden uitgesloten.

Combinatie 380 kV met 150 kV

constateert dat een combinatie van 380 en 150 kV-hoogspannings-

verbinding wordt voorzien. Hij merkt daarbij op dat het niet is aangetoond of zelfs

maar is onderzocht of een dergelijke combinatie verantwoord is.

Duur en realisatie

 acht onvoldoende onderbouwd waarom een vergunning zou moeten

worden verleend om de verbinding gedurende drie jaar te realiseren, aangezien de

werkzaamheden anderhalf jaar duren en de lijn zo spoedig mogelijk zou moeten

worden gerealiseerd.

Economische haalbaarheid

 merkt op dat de economische haalbaarheid van het project niet, althans

onvoldoende aannemelijk is gemaakt. De enkele overweging dat middelen be-

schikbaar zijn, is onvoldoende aangezien noch de omvang van die middelen noch

de kosten bekend zijn.

Het is niet aannemelijk dat de planschadetegemoetkomingen zullen worden ver-

haald. Daartoe zijn immers geen overeenkomsten gesloten. Dit betekent dat de

gemeente de tegemoetkomingen in geleden planschade zal moeten dragen, terwijl

de gemeente te kennen heeft gegeven daartoe niet bereid te zijn.

Uit de stukken blijkt niet dat rekening is gehouden met (de kosten van) de uit-

koop/verplaatsing van 

adv oc at en
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Bladnummer 8

Dossier: 

Waardedaling bedrijf

De hierboven genoemde aspecten hebben een forse impact op de waarde van het

bedrijf. Nu is het nog een bedrijf met ruime (ontwikkelings)mogelijkheden (ook an-

ders dan varkenshouderij), een goede ligging en een effectieve bedrijfsuitrusting.

De weergegeven beperkingen door de aanleg van het hoogspanningstracé doen

deze voordelen teniet. De waarde van een bedrijf is ook mede bepalend voor de

financierbaarheid van een bedrijf.

Slot

Desgewenst is  bereid het voorgaande toe te lichten. Bovendien veron-

derstelt Keurntjes u ermee bekend dat hij bereid kan worden gevonden medewer-

king te verlenen aan de noodzakelijke onderzoeken.

adv oc aten

0061b
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Bureau Energieprojecten, 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV, 
Postbus 23, 
2290 AA Wateringen 

ONTVANGEi\ r b . 
. '- NOV 2014 

Wehl, 29 oktober 2014 

Betreft: Zienswijze ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten inzake de 380 kV 
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze zienswijze reageren en op het 
ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten inzake de 380 kV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel. 

De indieners runnen gezamelijk in maatschap een agrarisch bedrijf aan de te 
. Indieners zijn belanghebbenden aangezien het voorgenomen trace meerdere percelen 

grond van de indieners doorkruist en de specifieke magneetveldzone een deel van het 
agrarische bouwblok overlapt. 

In een eerder stadium hebben alle drie de indieners afzonderlijk reeds een verzoek gedaan 
tot onderzoek om de hoogspanningsverbinding ondergronds aan te leggen. Op basis van het 
ontwerp-inpassingsplan hebben wij verder de volgende zienswijzen. 

MER 
Gezondheidsrisico's voor mens en dier zijn niet acceptabel. Een deel van de agrarische 
bebouwing valt binnen de specifieke magneetveldzone. Dit betekent dat binnen deze zone 
Oonge) dieren verblijven en dagelijks gewerkt door indieners of medewerkers. Verder, 
aangezien het bedrijf een agrarisch familiebedrijf betreft, vindt er veel interactie plaats tussen 
wonen en werken. De opmerking dat de tuin en bedrijfswoning buiten de magneetveldzone 
vallen en daarmee impliceert dat er geen gezondheidsrisico's voor ons als mens zijn doet 
onze bedrijfsopzet in grote mate tekort. Het niet benoemen van de risico's voor onze dieren 
in de MER is voor ons niet acceptabel. 

lnpassingsplan 
1. Indieners constateren dat bij het ontwerpbesluit en het inpassingsplan verschillende 

en verouderde kaarten en plattegronden gebruikt zijn. Eerdere correspondentie over 
mastposities komt niet overeen met de gegevens uit het inpassingsplan. 

2. Het inpassingplan gaat uit van het aanleggen van drie houtwallen (D09) tussen de 
Broekstraat en de Slagenweg. Alle drie op en grenzend aan onze grond. Hier maken 
wij bezwaar tegen, aangezien de houtwallen niet alleen voor de benodigde 
oppervlakte grond kosten maar in een veelvoud ook de aangrenzende grond door 
schaduwwerking voor ons onbruikbaar wordt. Daarnaast schaden de houtwallen het 
open karakter van onze directe leefomgeving met verlies van woongenot, sociale 
controle en verkeersveiligheid. 
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3. Het voorgenomen traject beperkt de maatschap in het aanpassen van de vorm van 
het bouwblok en de mogelijkheden binnen het bouwblok. Elke vorm van beperking in 
bedrijfsvoering is voor ons onacceptabel. 

Ondertekend, 29-10-2014 te Wehl 
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Datum

5 november 2014
Ons zaaknummer Behandeld door

donderdag afwezig
R209833415

Onderwerp

Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Uw kenmerk

Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Namens cliënt, dien ik hierbij een
zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

Publicatie
Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het milieu
effectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze termijn
kan een zienswijze worden ingediend.

Namens cliënt wens ik de navolgende zienswijze in te dienen.

Situatie cliënt
Cliënt heeft een agrarisch bedrijf en is woonachtig te Het hoogspanningstraject
in de buurt van de woning van cliënt heeft grote gevolgen voor zijn woon- en leefsituatie. De
hoogspanningsleiding direct over de bedrijfsgebouwen en in de directe nabijheid van één van de
woningen bij het bedrijf van cliënt.

Beperkingen
Onder een hoogspanningstraject mag niet meer gebouwd worden en dit betekent dat cliënt zijn bedrijf
niet meer kan uitbreiden. Dit is voor cliënt zeer nadelig en een aanzienlijke schadepost.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038 571 Apeldoorn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- -- - -
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Verplaatsing
Om deze reden is het uitdrukkelijk verzoek van cliënt om de lijn op grotere afstand van zijn bedrijf en
de aanwezige woningen af te plaatsen, danwel hem volledig uit te kopen. Dit verzoek is uitdrukkelijk
ook aan Tennet voorgelegd. Cliënt doet een uitdrukkelijk verzoek tot uitkoop.

Nadeel
Wanneer het traject niet wordt aangepast en cliënt niet wordt uitgekocht betekent dit een groot nadeel
voor het bedrijf en voor cliënt persoonlijk. Dit heeft een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend
effect op de bedrijfsgebouwen en de woning. Afgezien hiervan krijgt cliënt op zeer korte afstand direct
uitzicht op de hoge masten en de bedrading. Het weidse landschap wordt daarmee aanzienlijk
aangetast.

Belangenafweging
Cliënt is van mening dat bij de keuze voor de locatie van het hoogspanningstraject niet, althans
onvoldoende rekening is gehouden met zijn (bedrijfs)situatie en belangen. Het is van het grootste
belang dat het bedrijf als volwaardig bedrijf kan blijven functioneren en uitbreidingsmogelijkheden
behoudt. De aanleg van een hoogspanningsverbinding over het bedrijf van cliënt heeft dan ook
verstrekkende negatieve financiële gevolgen.

Verder heeft de hoogspanningsverbinding in de directe over het perceel van cliënt een sterk negatieve
invloed op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te maken met de
aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënt nu reeds
veel hinder en schade ondervindt en in de toekomst zal dit nog toenemen. Cliënt is van mening dat de
hoogspanningslijn verplaatst dient te worden of dat hij - gelet op de verstrekkende consequenties -
uitgekocht dient te worden. Het kan niet zo zijn dat cliënt blijft zitten met de schade en gevolgen van
de aanleg van deze hoogspanningslijn.

Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënt. De belangen zijn niet, althans onvoldoende meegewogen
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en enige compensatie richting cliënt is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt het voorliggend
inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënt onacceptabel.

Aanpassing of schadevergoeding
Cliënt verzoekt u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde belangen
daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een minimum worden
beperkt.

Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënt zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden om zijn
schade nader aan te tonen middels een deskundigenrapport en hij behoudt zich het recht voor om
aanvullend stukken over dit aspect alsnog in procedure te brengen.

Voor cliënten is aanpassing van het tracé van zeer groot belang. Zoals hiervoor aangegeven zijn de
negatieve gevolgen en de verwachte schade van een ongewijzigde situatie voor cliënt zeer groot.

Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten kan cliënt dan ook niet anders dan de betrokken (overheids)instanties
uitdrukkelijk aansprakelijk te stellen voor de door hem geleden en in de toekomst nog te lijden schade.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoet gekomen wordt.

Hoogachtend,
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Datum

3 november 2014
Onderwerp

Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Ons zaaknummer Behandeld door

R209589565
Uw kenmerk

Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënt, te dien ik
hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Op 20 oktober 2009 heeft cliënt reeds een brief toegezonden aan het Bureau
Energieprojecten. Deze treft u hierbij als bijlage 1 aan. Ik verzoek u de inhoud van deze brief
hierbij als ingelast en herhaald te beschouwen. Namens cliënt wens ik verder een zienswijze
in te dienen en de volgende punten naar voren te brengen:

I. Woonsituatie cliënt
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038571 Apeldoorn
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4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënt.

11 Woonsituatie cliënt

5. Cliënt is woonachtig aan de te Het hoogspanningstraject in de buurt
van de woning heeft grote gevolgen voor zijn woon- en leefsituatie. De aanleg van het
hoogspanningstraject zal een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect hebben op de
woning. Dewoning kan niet meer, danwel slechts tegen een aanzienlijk lager waarde worden
verkocht. De leefomgeving van cliënt verandert aanzienlijk. Hij krijgt direct uitzicht op de hoge masten
en de bedrading. Het weidse en groene landschap wordt aanzienlijk aangetast door de
hoogspanningsmasten.

6. Cliënt is voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met zijn woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het landschap. Cliënt heeft een nieuwe woning en bewust gekozen voor deze locatie
vanwege het landelijke karakter en het weidse uitzicht. Het voorheen prachtige uitzicht wordt thans
vrijwel volledig tenietgedaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een
hoogspanningsverbinding heeft dan ook een zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënt.

In het MER Hoofdrapport staat in onderdeel 3.3.1. op bladzijde 61 dat volgens het
SEV 111zo veel mogelijk moet worden gebundeld, ook met andere infrastructuur. Men doet dit langs de
A18 tot een volstrekt willekeurig punt, waarna men een agrarisch gebied met verhoogde
landschappelijke waarde doorsnijdt. Dit is vervolgens aangewezen als tracé 1, het voorkeurstracé.
Volgens tracé 1a kan men nog een heel eind verder bundelen, eerst met de A18 en daarna met de
Slingerparallel. Dit doet men niet om een drietal woningen die zeer dicht op de A181iggen te sparen.
Hier gaat men in tracé 1A met een klein boogje omheen of - zo stelt men - er wordt overgestoken wat
een onrustig beeld geeft. Deze redenering acht cliënt niet consequent. Het is volstrekt onduidelijk
waarom er niet voor gekozen is om het tracé strak langs de A18 te leggen, met uitkoop van de drie
"probleem" woningen. In de toekomst is er dan ook meer ruimte voor wegverbredingen en is men af
van belemmerende werking van de woningen bij milieumaatregelen, geluidsoverlast, fijnstof en
Corona effecten. In tracé 1 gaat men echter wel over een in de directe nabijheid gelegen woning met
een hertenfokkerij heen.
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Voorzover onverhoopt de bovengrondse aanleg doorgang mocht vinden pleit cliënt uitdrukkelijk voor
een aangepast tracé 1a. Inzet moet zijn een duidelijk uitgewerkte bundelingvariant. Hier slaat
men twee vliegen in één klap. Men gaat niet door een landschappelijk waardevol gebied,
waarin een aantal boerenbedrijven met grote hoeveelheden melkvee (meer dan 150 stuks
melkkoeien per bedrijf) gesitueerd is en tevens doorsnijdt men de lanenstructuur bij de
Kemnade niet en men lost problemen - die ook het Ministerie van Infrastructuur aangaan - op
met de drie woningen.

7. Een hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning van cliënt zal een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch. Cliënt wenst op te merken dat met name de gevolgen van de
magnetische velden voor bijvoorbeeld melkvee niet, althans volstrekt onvoldoende is onderzocht. In
veel situaties staat vee tegenwoordig het gehele jaar door in stallen en heeft te maken met een
doorlopende invloed van nabijgelegen hoogspanningsmasten. De melk is voor menselijke consumptie,
dus hierbij is uiterste zorgvuldigheid geboden. Cliënt acht het een ernstige omissie dat grondig
onderzoek ontbreekt, nu dit een wezenlijk aspect betreft in een agrarische omgeving zoals hier aan de
orde. Hierin schiet het besluit reeds tekort.

8. De - door het realiseren van een bovengrondse hoogspanningslijn - sterk verminderde
uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de waarde van de woning van
cliënt. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke gezondheidsrisico's al een aanzienlijk
waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg heeft. Cliënt lijdt hierdoor op dit moment
- reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënt
reeds veel hinder en schade ondervindt en in de toekomst nog zal gaan ondervinden. Hij wenst deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënt. De belangen zijn niet, althans onvoldoende meegewogen
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en enige compensatie richting cliënt is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt het voorliggend
inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënt onacceptabel.

11. Cliënt verzoekt u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënt en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënt betwist dit. Met betrekking tot het tweede kan
in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het
ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënt
bestrijdt echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënt is van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en aannames
geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse deskundigen
wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20 kilometer - technisch
gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is. Nederland wil zich
graag als innovatief land laten kennen. De uitslagen van de onderzoeken naar ondergrondse aanleg
van hoogspanningsleidingen met wisselstroom worden uiterlijk in 2018 verwacht. Vooraf zijn
waarschijnlijk al resultaten bekend. Het ondergronds aanleggen van het traject Doetinchem-Wesel is
gelet op de grondgesteldheid eenvoudiger dan in het westen van het land. Naar de mening van cliënt
is het mogelijk - en cliënt wenst hier uitdrukkelijk voor te pleiten - dat ook de variant wisselstroom
ondergronds nader wordt onderzocht.

14. Cliënt is dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
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mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden. Cliënt heeft destijds Tennet uitdrukkelijk verzocht om een financiële
onderbouwing van het project (zie bijlage 2). Cliënt heeft hierop echter nimmer een reactie gekregen.
Cliënt is van mening dat de informatie naar de bevolking toe hierdoor niet volledig en niet transparant
is. Er wordt wel aangegeven dat ondergrondse aanleg veel duurder is dan bovengrond, maar
specificatie van de kosten ontbreekt. Naast de investeringen zijn immers de kosten van
instandhouding gedurende de levensduur (100 jaar!) zo mogelijk van nog groter belang.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënt zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om -
eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en hij behoudt zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënt is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënt zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënt om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111 Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.
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19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënt is echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan het melkvee) gezondheidsrisico's
meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
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hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.

Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënt.

Horizonvervuiling

27.
Cliënt heeft bij aankoop van zijn woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De leefomgeving en
beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënt acht het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze tijd.
Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te worden,
ook al zijn de kosten hoger. Eventuele hogere kosten wegen niet op tegen de volledige aantasting van
het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënt onbegrijpelijk dat juist dit landschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels - jaarlijks sneuvelen
door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange
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termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn
stof voor de flora en fauna.

IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedeling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stelt cliënt dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hem geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.

----------------------- ------------------------------------------- - -- - .
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Inspraakpunt Doetinchem - Wesel 380 kV
Bureau Energieprojecten
Postbus 304
2270 AH Voorburg

Etten, 20 oktober 2009.
Betreft: Inspraak startnotitie m.e.r. Project Doetinchem - Wesel 380 kV.

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het voornemen om een 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen
van Doetinchem naar het Duitse Wesel maak ik hierbij gebruik van het mij geboden recht om
aan te geven wat er in het MER onderzocht moet worden.

Dat is in de eerste plaats wat is aangegeven in de startnotitie.
Daarnaast wil ik uw speciale aandacht vragen voor een drietal onderwerpen, te weten:
Aspecten rondom in de startnotitie gebezigde bewoordingen.
Aspecten rondom het te kiezen tracé in verband met een ander plan of initiatief daartoe.
Aspecten rondom de te kiezen masten.

Ad 1. Aspecten rondom in de startnotitie gebezigde bewoordingen.

Er wordt in de startnotitie op twee verschillende manieren gesproken over bundeling.
Op bladzijde 16 *: staat: "Bovenstaande uitleg van bundeling is generiek. Voor het tracé
Doetinchem - Duitse grens zullen er naar verwachting geen twee masten naast elkaar
komen. Bundeling bestaat uit bundelen met bovenregionale infrastructuur."

Het principe van bundeling door twee masten naast elkaar te plaatsen is op bladzijde 16
ongewenst verklaard in punt 4. "Voorts is in het SEV III vastgelegd dat een toename van het
totaal bovengrondse ruimtebeslag uitgedrukt in kilometers tracélengte van
hoogspanningsverbindingen met een spanning vanaf 110 kV zo veel mogelijk moet worden
voorkomen."

Voor het MER lijkt het mij,
ot overbodig om verder op dit punt studie te verrichten, de op deze wijze gebezigde term
komt dan niet meer voor, waardoor mogelijke wazigheden in het MER worden voorkomen,
àf een nadere uitwerking van dit punt in het MER moet de eenduidige conclusie opleveren
dat bundeling op deze wijze niet zal plaatsvinden.
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.Ad 2. Aspecten rondom het te kiezen tracé in verband met een ander plan of initiatief
daartoe.

Op bladzijde 25 en 37 van de startnotitie wordt melding gemaakt van het Ruimtelijk beleid in
het zoekgebied.
In het MER moet duidelijk tot uiting komen, dat het tracé van de nieuwe
hoogspanningsverbinding rekening houdt met het gemeenschappelijke
landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek, met name met * de ontwikkeling van zowel een 'droge' als een 'natte'
ecologische verbindingszone in het gebied dat in het LOP wordt aangeduid als het
knoopkruidgebied, waarin zich, naast de bestaande 150 kv-verbinding Doetinchem - Ulft
Winterswijk, ook historische waarden bevinden.

Dit gebied is klein van schaal en omvang maar wordt nu, in eerste instantie, uitgebreid met
ca 30 hectaren.
De foto op de kaft van de startnotitie m.e.r. is middenin het gebied gemaakt. U moet zich
voorstellen wat het vervangen van de huidige transparante masten (hoogte ca 28 m) door
setjes van twee massieve Wintrackmasten met een dubbele hoogte (50 á 55 m) doet met de
beleving van dit gebied. Op termijn zal dit gebied tot het overloop gebied van Doetinchem
gerekend kunnen worden. Dit houdt in, dat er naast het huidige recreatieve gebruik van
lange afstandwandelaars en fietsers, ook door een toenemend aantal inwoners van
Doetinchem in dit gebied gewandeld zal gaan worden en dan vooral in het weekend. Het
passeren van setjes hoogspanningsmasten verhoogd de beleving van dit gebied niet. Het
zogenoemde "Corona effect" (bladzijde 29 startnotitie) bestaat niet uit een "bij vochtig weer,
meestal mist, licht knetterend geluid" maar uit een altijd duidelijk hoorbaar geknetter. Dit is
dus een continu effect (bladzijde 33 startnotitie).

Ad 3. Aspecten rondom de te kiezen masten.

In de startnotitie m.e.r. (bladzijde 29) wordt aangegeven dat de huidige masten technische
nadelen hebben ten opzichte van de Wintrackmasten (M-compactmast) en dat het
uitgangspunt is om voor de laatste te kiezen bij de uitvoering van de nieuwe
hoogspanningsverbinding.
Over mooi en lelijk wil ik het niet hebben. Objectief gezien is het wel zo, dat:
de huidige masten transparant zijn, vooral op geringe hoogte boven de grond en niet met
twee naast elkaar staan.
de Wintrackmasten massief zijn vooral op geringe hoogte boven de grond en met twee naast
elkaar staan.
Bij plaatsing van twee Wintrackmasten is er op ooghoogte sprake van twee maal 1.50 tot
3.00 m, dus 3.00 tot 6.00 m totale ondoorzichtigheid. Als je om twee van deze masten heen
draait, dan kom je momenten tegen waarop de masten samenvallen. Er is dan sprake van
een muur van 3 tot 6 meter in het gezichtsveld. Als dit op grote afstand plaatsvindt (een paar
kilometer), dan is dat niet zo storend. Dichtbij (afstanden van bijvoorbeeld minder dan 500
meter) is het wel storend en als statisch beeld uit een bestaande woning niet acceptabel te
noemen.
Het in een folder aangegeven verhaal "Ander voordeel dat de Bi-pols mast rank en strak is
vormgegeven en zo goed in het landschap past" is een subjectief verkoopargument. Masten
horen niet in het landschap en zijn daarom altijd storend.

In het MER moeten de visuele aspecten van de Wintrackmasten ten opzichte van de huidige
masten objectief worden benoemd, inclusief voorschriften voor toepassing van de ene of
andere mast. Daarnaast moeten objectieve regels worden uitgewerkt die het mogelijk maken
dat er rekening gehouden kan worden met de visuele aspecten van de masten bij de
toepassing en plaatsbepaling van de masten tijdens de verdere uitwerking van de plannen.
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Ik heb de nader te bestuderen zaken naast cursief gedrukt, ook dwingend aangegeven. Dat
leest makkelijker.

Ook bij de vervolgstappen in de procedure wil ik graag kunnen inspreken. Dat kan over
dezelfde, maar ook over andere punten gaan. Dit recht behoud ik mij voor.

Voor nadere toelichting ben ik bereid.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
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BIJLAGE 2
Bedankt voor uw bericht!
Achternaam:
Voorletters:
Bedrijfsnaam:
Geslacht:
Email:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Vraag: Ik ben op de informatie avond geweest en heb gevraagd of er ook een financile onderbouwing
van de 380 kV lijn Doetinchem Wesel te verkrijgen is. Een medewerker van Tennet heeft mij gezegd
dat er een financile onderbouwing in het inpassingsplan is opgenomen. Dit plan heb ik erop
nageslagen maar ik kan geen cijfer vinden. Graag ontvang ik van u zsm een financile onderbouwing
van het plan. Bij voorbaat hartelijk dank.
Nieuwsbrief: nee

Verzonden 7 oktober 2014 21.40 uur.
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Bureau Energieprojecten
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Postbus 23
2290 AA Wateringen

Lange Marktstraat 26
Leeuwarden

Telefoon 088 462 3700
Fax 088 462 2799
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
www.achmearechtsbijstand.nl

Datum

5 november 2014
Onderwerp

Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Ons zaaknummer Behandeld door

donderdag afwezig
R208390650
Uw kenmerk

Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënten, te dien
ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038 571 Apeldoorn
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11 Woonsituatie cliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan de te . Het hoogspanningstraject direct
naast hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en leefsituatie. De aanleg van een
hoogspanningstraject heeft een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect op de woning. De
woning kan niet meer, danwel slechts tegen een aanzienlijk lager waarde worden verkocht. Dit drukt
temeer nu cliënten - gezien hun leeftijd - mogelijk in de nabije toekomst een andere woning zouden
willen betrekken. De leefomgeving van cliënten verandert aanzienlijk. Zij krijgen direct zicht op de
hoge masten en de bedrading. Het weidse en groene landschap wordt geheel aangetast door de
hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het landschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie vanwege
het landelijke karakter en het weidse uitzicht. Dit uitzicht wordt thans vrijwel volledig tenietgedaan door
de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een hoogspanningsverbinding heeft een
zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënten. Cliënten bezitten een stuk grond waarover
de magneetzone valt. De lijn betekent beperkingen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Zeker wanneer er sprake is van leidingen die slechts 8 meter boven de
grond zullen hangen.

Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten voor de gezondheid, is
inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat hoogspanningsverbindingen
welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens als dier, zowel fysiek als
psychisch. In ieder geval vrezen cliënten ook de gevolgen van de hoogspanningslijn voor de
kleinkinderen die op bezoek komen. Cliënten zijn van mening dat met name ten aanzien van kinderen
geen enkel risico dient te worden genomen.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
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gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
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aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.
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20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
hebben voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan grazend melkvee) gezondheidsrisico's
meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen .

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Omwerkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. Eventuele hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit landschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In de onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels jaarlijks sneuvelen door
de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange termijn
van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn stof voor
de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkoming verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.

Hoogactitênd,
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Inleiding

1. Namens mijn cliënten, , te
dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038571 Apeldoorn
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11 Woonsituatie cliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan de te . Het
hoogspanningstraject in de buurt van hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en leefsituatie.
Cliënten wonen in een groen weidegebied met een diversiteit aan flora en fauna. Het
hoogspanningstraject staat gepland in de directe nabijheid van hun perceel. Dit zal hun
woonomgeving volledig veranderen. De plannen zullen een onherroepelijk en aanzienlijk
waardedrukkend effect hebben op de woning. De woning kan niet meer, danwel slechts tegen een
aanzienlijk lager waarde worden verkocht. Cliënten krijgen zicht op de hoge masten en de bedrading.
Het unieke en idyllische landschap wordt aanzienlijk aangetast door de hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en andere woningen en bedrijven in de directe omgeving.
Vooralsnog is het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een
ernstige aantasting van het natuurlandschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze
locatie vanwege de landelijke omgeving. Hun uitzicht en de beleving wordt thans vrijwel volledig
tenietgedaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een
hoogspanningsverbinding heeft een zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

-------- ----- -- ---- ---------------------------------------------------------
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10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé, in ieder geval in dit natuurgebied.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
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van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.
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22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan melkvee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. De volledige aantasting van het landschap met alle gevolgen van
dien weegt naar de mening van cliënten niet op tegen eventuele hogere kosten.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit prachtige natuurlandschap in hun omgeving
wordt aangetast door hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende
rekening gehouden met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in
het verlengde daarvan - met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels -
jaarlijks sneuvelen door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de
gevolgen op lange termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en
ionisatie van fijn stof voor de flora en fauna.

IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
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nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken overheidsinstanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.
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Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënt, van de vennootschap ,
te dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het

ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de
hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënt wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woon- en bedrijfssituatie cliënt
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038 571 Apeldoorn
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4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woon- en bedrijfssituatie van cliënt.

11 Woon-en bedrijfssituatiecliënt

5. Cliënt exploiteert een melkveebedrijf aan de en is ook bij het bedrijf
woonachtig. Rondom het bedrijf ligt ongeveer 40 ha grasland dat ook gebruikt wordt voor beweiding.
Het bedrijf is gelegen in een groen en weids gebied. Thans worden cliënten echter geconfronteerd met
het hoogspanningstraject dat over de grond van cliënt geprojecteerd is, op korte afstand van de
bedrijfsgebouwen en de woning van cliënt. De situatie voor cliënt is extra belastend omdat ook het
aftakpunt van de hoogspanningslijn op het land van cliënt zal worden aangelegd. Een deel van de lijn
wordt bovengronds aangelegd en een deel gaat de grond in. Het bedrijf van cliënt wordt haast letterlijk
ingeklemd door de hoogspanningsverbindingen. Een situatietekening treft u bijgaand aan (.1.).

Het moge duidelijk zijn dat dit aanzienlijke gevolgen voor de bedrijfsvoering, de waarde van het bedrijf
en de woning en toekomstplannen van de vennootschap. Het doorkruist volledig de investeringen en
toekomstplannen voor deze locatie.

Indien het hoogspanningslijn en het aftakpunt op de locatie direct achter de woning en
bedrijfsgebouwen zullen worden gerealiseerd zal dit situatie voor cliënt aanzienlijk veranderen. De
aanleg van de lijn zal uitbreiding van het bedrijf sterk bemoeilijken, danwel onmogelijk maken. De
plannen voor de lijn hebben immers nu reeds zullen een waardedrukkend effect op het bedrijf en de
woning. De aanleg van de lijn heeft tot gevolg dat het bedrijf waarschijnlijk in de toekomst niet meer
volwaardig kan worden geëxploiteerd waardoor investeringen op deze locatie weinig nut hebben. Het
plan brengt beperkingen mee voor de bouwmogelijkheden op het terrein.

Cliënt wijst er op dat de enorme masten op zeer korte afstand van de woning en het bedrijf zullen
worden geplaatst. Mede gelet op het stralingsrisico - met name ook voor het vee - vindt cliënt dat
onacceptabel. In het voortraject heeft cliënt met Tennet gesproken over een schadevergoeding. Er is
sprake van ingrijpende financiële gevolgen voor cliënt. Hier is helaas nog geen reële en volledige
schadevergoeding uitgekomen. Tot op heden hebben de onderhandelingen tussen Tennet en cliënt,
bijgestaan door zijn adviseur , niet tot een oplossing geleid. Cliënt heeft moeten constateren
dat vooralsnog niet alle betrokken schadecomponenten door Tennet in de voorstellen worden
meegenomen, waardoor deze voorstellen geen daadwerkelijke schadeloosstelling bieden voor de
schrijnende situatie in welke cliënt thans buiten zijn schuld verzeild raakt.

- - - - -------
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Cliënt begrijpt goed dat er ergens een elektriciteitsvoorziening zal moeten worden aangelegd, maar is
van mening dat in de directe omgeving geschiktere alternatieve locaties zijn die veel minder belastend
zijn. Voorzover er echter noodzakelijkerwijs voor de locatie van cliënt gekozen wordt, dient cliënt
uiteraard volledige vergoeding te ontvangen voor de schade en kosten welke voortvloeien uit deze
trajectkeuze.

Vanuit de woning, het bedrijf en het erf komt er direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het
weidse groene landschap wordt onherstelbaar aangetast door de hoogspanningsmasten. Dit zal
enerzijds elektromagnetische straling met verhoogde gezondheidsrisico's voor mens en dier
betekenen en anderzijds ook invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het gebied er daarmee op
de waarde van het bedrijf voor een potentiele koper. Daarmee heeft het hoogspanningstraject directe
gevolgen voor de woon- en leefsituatie, maar ook op de bedrijf- en ontwikkelingsmogelijkheden van
deze locatie.

Kort gezegd betekent een bovengrondse hoogspanningslocatie zo direct geplaatst tegen het bedrijf
van cliënt een schade die in de miljoenen kan gaan lopen.

6. Cliënt is voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met zijn bedrijf en de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel.
Vooralsnog is het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een
ernstige aantasting van het landschap. De aantrekkelijkheid van de locatie om te wonen en te werken
zal hierdoor ernstig inboeten. De groeimogelijkheden van het bedrijf worden vrijwel volledig
tenietgedaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.
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Van groot belang is hierbij de persoonlijke situatie van cliënten. Er is gebleken dat zij zeer gevoelig
zijn voor magnetische straling en daarvan pijn en belemmeringen ondervinden. De situatie waarin zij
thans dreigen te komen is daarmee voor cliënten persoonlijk ook zeer onwenselijk.

Cliënt wenst uitdrukkelijk op te merken dat met name de invloed van de magnetische velden op dieren
(bijvoorbeeld koeien) niet, althans volstrekt onvoldoende is onderzocht. Het gaat hier om
hoogwaardige productie van melk en vlees dat bedoeld is voor menselijke consumptie. Hierbij is dus
uiterste zorgvuldigheid geboden. Client zal in de toekomst mogelijk te maken krijgen met strenge
eisen aan het houden van vee in nabijheid van hoogspanningsmasten. Het is niet redelijk mogelijke
schade in verband hiermee voor rekening en risico van cliënt te laten. Het ontbreken van onderzoek
naar de gevolgen voor vee acht cliënt een ernstige omissie, nu dit een wezenlijk aspect betreft in een
agrarische omgeving zoals hier aan de orde. Hierin schiet het besluit reeds tekort.

8. De - door de hoogspanningsverbinding - sterk verminderde uitstraling van de locatie heeft
grote negatieve gevolgen voor de waarde van het bedrijf van cliënt. Daarbij speelt dat reeds de enkele
angst voor mogelijke gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect tot gevolg heeft.
Cliënt lijdt zoals gezegd hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al
schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënt
veel hinder en schade ondervindt en in de toekomst nog zal gaan ondervinden. Cliënt wenst deze
schade absoluut gecompenseerd te zien, wanneer het tracé ongewijzigd doorgang vindt.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënt. De belangen zijn niet, althans onvoldoende meegewogen
en enige reële compensatie of oplossing richting cliënt is - tot op heden - niet aangeboden. Reeds dit
gegeven maakt het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënt onacceptabel. Cliënt zal
zich hiertegen dan ook blijven verzetten.

11. Cliënt verzoekt u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de volledige schade wordt vergoedt en negatieve
gevolgen tot een minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten
voor cliënt te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel de aanleg
van het tracé ondergronds, danwel een zodanig aanpassing dat cliënt daarvan geen nadeel meer zal
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gaan ondervinden als het gaat om de ontwikkeling van de locatie, danwel een volledige
schadeloosstelling.

Cliënt betwist overigens dat de verbinding rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. In
Duitsland is momenteel overcapaciteit en cliënten zijn van mening dat gezien de toekomstige
energieontwikkelingen de lijn feitelijk niet nodig zal zijn. Met betrekking tot het tweede punt
(ondergrondse aanleg) kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk
draagvlak bestaat voor het ondergronds aanleggen van het tracé. Tenslotte heeft cliënt reeds betoogd
dat er in het gebied alternatieve route's zijn die veel minder belastend zijn. Er is geen zwaarwegend
en doorslaggevend belang om de thans geprojecteerde route direct langs de woning en het bedrijf van
cliënt te laten lopen.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënt
bestrijdt echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënt is van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en aannames
geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse deskundigen
wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20 kilometer - technisch
gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënt is dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het (deels)
ondergronds aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de
lopende onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.
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15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënt zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en hij behoudt zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor een deel gaat de lijn ondergronds op het terrein van cliënt ondergronds. Het overgrote
deel blijft echter bovengronds. Voor cliënt is een ondergrondse aanleg van een langer tracé van groot
en doorslaggevend belang. Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte
schade van het bovengrondse gedeelte voor cliënt zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënt om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog over een
grotere lengte ondergronds kan worden aangelegd.

111 Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënt is echter van mening dat opnemen van een huidige magneetveldzone ontoereikend is
om gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier (zoals bijvoorbeeld melkvee), ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.
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23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan vee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen .

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.

Geluidsoverlast en storingen

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

- - _. -- . ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cliënt maakt gebruik van een melkrobot en andere storingsgevoelige apparaten. Cliënt voorziet dat de
elektromagnetische straling storingen en hinder zal gaan opleveren bij deze apparatuur. In de
toekomst zal het bedrijf hiervan steeds afhankelijker worden. In het plan wordt hiermee geen rekening
gehouden.

Het voorgaande heeft grote nadelige gevolgen voor het bedrijf de leefomgeving van cliënt.

Horizonvervuiling

27.
Cliënt heeft bij aankoop van het bedrijf gekozen voor rustig en landelijk wonen en werken. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading. Cliënt acht het
aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze tijd. Wanneer er
alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te worden, ook al zijn
de kosten hoger. Eventueel hogere kosten wegen niet op tegen de volledige aantasting van het
landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit prachtige natuurlandschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels jaarlijks sneuvelen door
de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange termijn
van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn stof voor
de flora en fauna, met name ook voor het vee op het bedrijf van cliënt.

De hoogspanningslijn zal verder tot gevolg hebben dat een deel van het land met verdroging te maken
zal krijgen. Tevens voorziet cliënt inklinking van de grond bij het gedeelte dat ondergrond zal worden
aangelegd. Het is voorts volstrekt onduidelijk wat de gevolgen voor de waterhuishouding zullen zijn.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen en bedrijven in de omgeving. In het plan is voor
deze waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van
een planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden en bedrijven hier al voor in aanmerking
komen - wordt in dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkoming verstrekt, welke niet opweegt
tegen de daadwerkelijke schade. Reeds hiervoor is reeds betoogd dat de schade voor cliënt
aanzienlijk is.

Gelet hierop blijven omwonenden en bedrijven zitten met schade die niet voor vergoeding in
aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader van
dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stelt cliënt dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hem geleden schade. Zoals reeds gezegd worden de voorheen bestaande
ontwikkelings- en investeringsmogelijkheden voor de locatie teniet gedaan. Voorts is er dan nog de
schade als gevolg van de aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd
wordt, maar wel onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie
Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.
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Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënte, , te
dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp

rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de
hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënte wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woon- en bedrijfssituatie cliënte
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woon- en bedrijfssituatie van cliënte.
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11 Woon- en bedrijfssituatie cliënte

5. Cliënte is woonachtig aan de te Bij de
woning wordt een bedrijf (een tuincentrum/boomkwekerij) uitgeoefend op Het
hoogspanningstraject in de buurt van haar woning en bedrijf heeft grote gevolgen voor hun woon- en
leefsituatie. Cliënte woont in de directe nabijheid van de Duitse grens in een groen natuurgebied met
een diversiteit aan flora en fauna. Het hoogspanningstraject staat gepland in de directe nabijheid van
het woonperceel en bedrijfsperceel. Dit zal de omgeving volledig veranderen. De plannen zullen een
onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect hebben op de woning. De woning kan niet meer,
danwel slechts tegen een aanzienlijk lagere waarde worden verkocht. Cliënte krijgt vanuit de woning
direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het unieke en idyllische landschap wordt aanzienlijk
aangetast door de hoogspanningsmasten. Dit zal zeker invloed hebben op de aantrekkelijkheid van
het gebied voor toerisme en nieuwe bewoners en daarmee indirect ook op de verkoopactiviteiten van
cliënte.

6. Cliënte is voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met de woning en bedrijfsactiviteiten. Vooralsnog is het tracé bovengronds
geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige aantasting van het
natuurlandschap. Cliënte heeft destijds bewust gekozen voor deze locatie om te wonen en te werken
vanwege de mooie natuur en de rust. Dit uitzicht en de natuurbeleving wordt thans vrijwel volledig
tenietgedaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een
hoogspanningsverbinding heeft een zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënte.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënte. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
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gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënte lijdt hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënte
veel hinder en schade ondervindt en in de toekomst zal gaan ondervinden. Zij wenst deze schade
gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënte. De belangen zijn niet, althans onvoldoende meegewogen
en enige compensatie richting cliënte is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt het voorliggend
inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënte onacceptabel.

11. Cliënte verzoekt u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënte en
andere omwonenden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënte betwist dit. Met betrekking tot het tweede kan
in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het
ondergronds aanleggen van het tracé, in ieder geval in dit natuurgebied.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënte
bestrijdt echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënte is van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en aannames
geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse deskundigen
wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20 kilometer - technisch
gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënte is dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
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aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënte zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om
- eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behoudt zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënte is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënte zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënte om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.
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20. Cliënte is echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
hebben voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan melkvee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen .

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënte.

Horizonvervuiling

27.
Cliënte heeft bij aankoop van de woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De leefomgeving en
beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënte acht het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze tijd.
Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te worden,
ook al zijn de kosten hoger. Eventueel hogere kosten wegen niet op tegen de volledige aantasting van
het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënte onbegrijpelijk dat juist dit prachtige natuurlandschap in haar omgeving
wordt aangetast door hoogspanningsmasten. In de onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende
rekening gehouden met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in
het verlengde daarvan - met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels
jaarlijks sneuvelen door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de
gevolgen op lange termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en
ionisatie van fijn stof voor de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden en bedrijven hier al voor in aanmerking
komen - wordt in dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkoming verstrekt, welke niet opweegt
tegen de daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden en bedrijven zitten met schade die
niet voor vergoeding in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de
belangenafweging in het kader van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stelt cliënte dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door haar geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.
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1. Namens mijn cliënten, , te
dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp

rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de
hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
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4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038 571 Apeldoorn
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11 Woonsituatiecliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan de te Het
hoogspanningstraject in de directe nabijheid van hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en
leefsituatie. De aanleg van een hoogspanningstraject heeft een onherroepelijk en aanzienlijk
waardedrukkend effect op de woning. De leefomgeving van cliënten verandert aanzienlijk. Zij krijgen
direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het weidse en groene landschap wordt geheel
aangetast door de hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het landschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie vanwege
het landelijke karakter en het weidse uitzicht. Dit uitzicht wordt thans vrijwel volledig tenietgedaan door
de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een hoogspanningsverbinding heeft een
zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënten. Cliënten bezitten een stuk grond waarover
de magneetzone valt. De lijn betekent beperkingen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Zeker wanneer er sprake is van leidingen die slechts 8 meter boven de
grond zullen hangen.

Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten voor de gezondheid, is
inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat hoogspanningsverbindingen
welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens als dier, zowel fysiek als
psychisch. In ieder geval vrezen cliënten ook de gevolgen van de hoogspanningslijn voor de
kleinkinderen die op bezoek komen. Cliënten zijn van mening dat met name ten aanzien van kinderen
geen enkel risico dient te worden genomen.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
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gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
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aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111 Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.
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20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
hebben voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan grazend melkvee) gezondheidsrisico's
meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen .

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. Eventuele hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit landschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In de onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels jaarlijks sneuvelen door
de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange termijn
van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn stof voor
de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkoming verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.
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Datum
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Onderwerp

Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Ons zaaknummer Behandeld door

donderdag afwezig
R208744976
Uw kenmerk

Zienswijze Riiksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënten, de familie te dien ik
hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 0506 74
Kvk 41 038571 Apeldoorn

0063h



Vervolg op de brief van

3 november 2014
Bestemd voor Bladnummer

2

11 Woonsituatie cliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan te Het
hoogspanningstraject in de buurt van hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en leefsituatie.
Cliënten wonen in een groen weidegebied met een diversiteit aan flora en fauna. Het
hoogspanningstraject staat gepland in de directe nabijheid van hun perceel. Dit zal hun
woonomgeving volledig veranderen. De plannen zullen een onherroepelijk en aanzienlijk
waardedrukkend effect hebben op de woning. De woning kan niet meer, danwel slechts tegen een
aanzienlijk lagere waarde worden verkocht. Cliënten krijgen vanuit de woning direct zicht op de hoge
masten en de bedrading. Het unieke en idyllische landschap wordt aanzienlijk aangetast door de
hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning in de directe omgeving. Vooralsnog is het tracé bovengronds
geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige aantasting van het
natuurlandschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie vanwege de mooie
natuur en de rust. Dit uitzicht en de beleving wordt thans vrijwel volledig tenietgedaan door de aanleg
van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een hoogspanningsverbinding heeft een zeer
negatieve invloed op de woonomgeving van cliënten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.
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9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
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mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
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wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan grazend melkvee) gezondheidsrisico's
meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.

-------------------------------------------------------- - - ---- ---- --------------------
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. De eventueel hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit prachtige natuurlandschap in hun omgeving
wordt aangetast door hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende
rekening gehouden met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in
het verlengde daarvan - met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels
jaarlijks sneuvelen door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de
gevolgen op lange termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en
ionisatie van fijn stof voor de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken overheidsinstanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.
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Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënten, van de maatschap ,
te dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het

ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de
hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woon- en bedrijfssituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woon- en bedrijfssituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038 571 Apeldoorn

- -- - -- - -----
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11 Woon- en bedrijfssituatie cliënten

5. Cliënten, samen vormende de maatschap , exploiteren een gemengd
agrarisch gemengd bedrijf aan . Momenteel wordt er op de locatie rundvee
gehouden en worden de varkensschuren verhuurd aan derden. Cliënten zijn echter druk doende om
het bedrijf af te bouwen en om in de nabije toekomst via de regeling "rood voor rood" woningen op
deze locatie te realiseren. Met de gemeente zijn hiertoe reeds oriënterende gesprekken geweest.

Het bedrijf van cliënten is gelegen op een schitterende locatie tegen een groen natuurgebied, maar
tevens met een goede ontsluiting. De locatie is daarmee zeer geschikt voor de woningbouw zoals
cliënten deze voor ogen hebben en ook derde partijen zijn hier enthousiast over.

Thans worden cliënten echter geconfronteerd met het hoogspanningstraject dat pal tegen hun
bedrijfsterrein geprojecteerd wordt. Dit zet bijna letterlijk een streep door de sanerings- en
ontwikkelingsplannen welke cliënten met de overheid aan het uitwerken zijn. Het moge duidelijk zijn
dat dit aanzienlijke gevolgen voor de bedrijfsvoering en toekomstplannen van de maatschap. Het
doorkruist volledig de investeringen en toekomstplannen voor deze locatie.

Indien het hoogspanningslijn op de thans geprojecteerde locatie zal worden gerealiseerd zal de
situatie ingrijpend negatief veranderen. De aanleg van de lijn zal het nieuwbouwplan onmogelijk
maken. De plannen zullen een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect hebben op het
bedrijf en de woning. De saneringsregeling kan niet meer worden uitgevoerd, en het bedrijf kan niet
meer volwaardig worden geëxploiteerd, waardoor een vernieuwingsslag op deze locatie niet meer kan
worden uitgevoerd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor cliënten, maar ook voor de plaats Etten. Een
historische kans om op deze locatie iets moois te realiseren wordt tenietgedaan.

Cliënten wijzen er op dat de enorme masten met bedrading slecht op enkele tientallen meter van de
woning en het bedrijf zullen worden geplaatst. Gelet op het stralingsrisico vinden cliënten dat
onacceptabel. Cliënten vinden het onbegrijpelijk dat in het voortraject niet met hen gesproken is over
eventuele uitkoop, met gelet op de voor cliënten ingrijpende financiële gevolgen. Gelet op de afstand
zijn ze van mening dat er alsnog met hen contact moet worden opgenomen om een oplossing te
zoeken voor de schrijnende situatie die buiten de schuld van cliënten om dreigt te ontstaan.
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Cliënten begrijpen goed dat er ergens een electriciteitsvoorziening zal moeten worden aangelegd,
maar zijn van mening dat in de omgeving alternatieve locaties zijn die tot veel minder belastend zijn.

Vanuit de woning, het bedrijf en het erf komt er direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het
unieke en idyllische groene landschap wordt onherstelbaar aangetast door de hoogspanningsmasten.
Dit enerzijds straling met verhoogde gezondheidsrisico's betekenen en anderzijds ook invloed hebben
op de het natuurschoon en de aantrekkelijkheid van het gebied, zeker als nieuwe woningbouwlocatie.
Daarmee heeft het hoogspanningstraject directe gevolgen voor de bedrijf- en
ontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie.

Kort gezegd betekent een bovengrondse hoogspanningslijn zo direct geplaatst tegen hun bedrijf een
miljoenenschade voor cliënten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun bedrijf en de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied.
Vooralsnog is het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een
ernstige aantasting van het natuurlandschap. Cliënten zijn reeds jaren bezig met het uitwerking van de
nieuwbouwplannen en hebben daarin reeds tonnen geïnvesteerd. Temeer omdat de locatie uniek is
om wonen, werken en recreatie te combineren en goed ontsloten is. Het gebied wordt gekenmerkt de
mooie natuur en rust. Deze toekomstvisie wordt thans volledig tenietgedaan door de aanleg van de
hoogspanningsverbinding.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De door uw plannen sterk verminderde uitstraling van de locatie heeft bovendien grote
negatieve gevolgen voor de waarde van het bedrijf van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele
angst voor mogelijke gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de
woning tot gevolg heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is
gerealiseerd - al schade.
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9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst nog zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade absoluut gecompenseerd te zien, wanneer het tracé ongewijzigd doorgang vindt.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie op oplossing richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit
gegeven maakt het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten te
voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel de aanleg van het tracé
ondergronds, danwel een zodanig aanpassing dat cliënten daarvan geen hinder meer zullen
ondervinden als het gaat om de ontwikkeling van hun locatie.

Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding rendabel is en werkelijk voorziet in een
behoefte. Cliënten betwisten dit uitdrukkelijk. In Duitsland is momenteel overcapaciteit en cliënten zijn
van mening dat gezien de toekomstige energieontwikkelingen de lijn feitelijk niet nodig zal zijn. Met
betrekking tot het tweede punt (ondergrondse aanleg) kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat
er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het ondergronds aanleggen van het tracé.
Tenslotte hebben cliënten reeds betoogd dat er in het gebied alternatieve route's zijn die veel minder
belastend zijn. Er is geen zwaarwegend en doorslaggevend belang om de thans geprojecteerde route
direct langs de woning en het bedrijf van cliënten te laten lopen.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
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deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.
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19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan melkvee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
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hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.

Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning en bedrijf gekozen voor rustig en landelijk wonen en
werken. De leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. Eventueel hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit prachtige natuurlandschap in hun omgeving
wordt aangetast door hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende
rekening gehouden met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in
het verlengde daarvan - met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels
jaarlijks sneuvelen door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de
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gevolgen op lange termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en
ionisatie van fijn stof voor de flora en fauna.

IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen en bedrijven in de omgeving. In het plan is voor
deze waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van
een planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden en bedrijven hier al voor in aanmerking
komen - wordt in dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt
tegen de daadwerkelijke schade. Reeds hiervoor is reeds betoogd dat de schade voor cliënten
aanzienlijk is.

Gelet hierop blijven omwonenden en bedrijven zitten met schade die niet voor vergoeding in
aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader van
dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Zoals reeds gezegd worden de voorheen bestaande
ontwikkelings- en investeringsmogelijkheden voor de locatie teniet gedaan. Voorts is er dan nog de
schade als gevolg van de aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd
wordt, maar wel onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.

0063i



ONTVANGEN 05 NOV 2014

achmea 0

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 10100
5000 JC Tilburg

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV
Postbus 23
2290 AA Wateringen

Lange Marktstraat 26
Leeuwarden

Telefoon 0884623700
Fax 088 462 2799
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
www.achmearechtsbijstand.nl

Datum

3 november 2014
Onderwerp

Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Ons zaaknummer Behandeld door

donderdag afwezig
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Uw kenmerk

Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens cliënten te dien ik
hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038571 Apeldoorn
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11 Woonsituatie cliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan te . Het
hoogspanningstraject in de directe nabijheid van hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en
leefsituatie. Cliënten wonen in een groen, landelijk gebied. Het hoogspanningstraject komt dicht bij
hun perceel. Dit zal hun woonomgeving volledig veranderen. De plannen zullen een onherroepelijk en
aanzienlijk waardedrukkend effect hebben op de woning. Dewoning kan niet meer, danwel slechts
tegen een aanzienlijk lager waarde worden verkocht. Cliënten krijgen vanuit de woning direct zicht op
de hoge masten en de bedrading. Het landschap wordt aanzienlijk aangetast door de
hoogspanningsmasten. Cliënten komen zo dicht tegen het traject aan, dat het hen verbaast dat zij niet
voor uitkoop in aanmerking komen.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het weidse landschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie
vanwege het landelijk karakter Het uitzicht en de beleving wordt thans vrijwel volledig tenietgedaan
door de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een hoogspanningsverbinding heeft
een zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.
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9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé, in ieder geval in dit natuurgebied.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich

----- --- -- - .--- -- - - - - - - - - - - -------------------
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mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
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wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan melkvee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. Eventuele hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit landschap in hun omgeving wordt aangetast
door hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening
gehouden met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het
verlengde daarvan - met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels
jaarlijks sneuvelen door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de
gevolgen op lange termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en
ionisatie van fijn stof voor de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.

Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer

nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze

waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een

planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in

dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de

daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding

in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader

van dit plan.

30.

Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse

hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken overheidsinstanties uitdrukkelijk

aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de

aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel

onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoet gekomen wordt.

Hoogachtend,
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Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Ons zaaknummer Behandeld door

donderdag afwezig
R208587081
Uw kenmerk

Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënten, te dien ik hierbij een
zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038571 Apeldoorn
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11 Woonsituatie cliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan te . Het hoogspanningstraject is direct
naast hun woning geprojecteerd en heeft grote gevolgen voor hun woon- en leefsituatie. De aanleg
van dit hoogspanningstraject betekent een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect
hebben de - nog relatief nieuwe - woning. De leefomgeving van cliënten verandert aanzienlijk. Zij
krijgen direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het weidse en groene landschap wordt
aanzienlijk aangetast door de hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het landschap. Cliënten hebben een aantal jaren geleden bewust gekozen voor deze
locatie vanwege het landelijke karakter en het weidse uitzicht. Dit uitzicht wordt thans vrijwel volledig
tenietgedaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een
hoogspanningsverbinding heeft daarmee een zeer negatieve invloed op de woonomgeving van
cliënten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst nog zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.
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10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonenden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
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van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.
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22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 micartesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan melkvee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstafdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading. Cliënten achten het
aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze tijd. Wanneer er
alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te worden, ook al zijn
de kosten hoger. Deze eventueel hogere kosten wegen niet op tegen de volledige aantasting van het
landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit landschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In de onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels jaarlijks sneuvelen door
de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange termijn
van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn stof voor
de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken overheidsinstanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.
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R208400424
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Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënten, te
dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp

rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de
hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.
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11 Woonsituatiecliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan te in een vrijstaande recentelijk
geheel gerenoveerde boerderij. De boerderij bestaat uit een gedeelte waarin cliënten zelf wonen en
een deel dat wordt verhuurd voor bewoning door derden.

Het hoogspanningstraject in de buurt van de woning heeft grote gevolgen voor de woon- en
leefsituatie van cliënten. De aanleg van de lijn zal een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend
effect hebben op de woning. Dit drukt temeer nu cliënten aanzienlijke investeringen hebben moeten
doen om de boerderij te brengen in de staat waarin deze zich thans bevindt. De leefomgeving van
cliënten verandert aanzienlijk. Zij krijgen direct zicht op de hoge masten en de bedrading. Het weidse
en groene landschap wordt aanzienlijk aangetast door de hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het landschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie vanwege
het landelijke karakter en het weidse uitzicht. Dit uitzicht wordt thans vrijwel volledig tenietgedaan door
de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De lijn heeft een zeer negatieve invloed op de
woonomgeving van cliënten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de nabijheid van de woning een sterk negatieve
invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te maken
met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. Het realiseren van een bovengrondse verbinding heeft negatieve gevolgen voor de waarde
van de woning van cliënten gelet op de sterk verminderde uitstraling van het gebied. Daarbij speelt dat
reeds de enkele angst voor mogelijke gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect
ten aanzien van de woning tot gevolg heeft. Bovendien zal door de plannen het verhuren van een deel
van de boerderij een stuk lastiger worden, dit heeft direct gevolgen voor de huurinkomsten van
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cliënten. Gelet hierop lijden cliënten op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al
schade.

9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst nog zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
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aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111 Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.
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20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan grazend melkvee) gezondheidsrisico's
meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. De eventuele hogere kosten wegen geheel niet op tegen de
volledige aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit landschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels jaarlijks sneuvelen door
de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange termijn
van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn stof voor
de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken (overheids)instanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.

0063l



!

achmea [) ONTVANGEN 0 5 ~OV 2014

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 10100
5000 Je Tilburg

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV
Postbus 23
2290 AA Wateringen

Lange Marktstraat 26
Leeuwarden

Telefoon 088 462 3700
Fax 088 462 2799
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
www.achmearechtsbijstand.nl

Datum

3 november 2014
Onderwerp

Zienswijze hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel

Ons zaaknummer Behandeld door
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Uw kenmerk

Zienswijze Rijksinpassingsplan 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn cliënten, te dien
ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV
hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens cliënten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie cliënten
11. Tracé ondergronds
111. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van cliënten.
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11 Woonsituatiecliënten

5. Cliënten zijn woonachtig aan te Het hoogspanningstraject in de
buurt van hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en leefsituatie. In de huidige situatie
hebben cliënten reeds te maken met een drukke autoweg in de directe nabijheid van hun woning.
Wanneer er in de directe omgeving ook nog eens een hoogspanningstraject wordt aangelegd, zal dit
een onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect hebben op de woning. Dewoning kan niet
meer, danwel slechts tegen een aanzienlijk lager waarde worden verkocht. Dit drukt temeer nu
cliënten - gezien hun leeftijd - mogelijk in de nabije toekomst een andere woning zouden willen
betrekken. De leefomgeving van cliënten verandert aanzienlijk. Zij krijgen direct zicht op de hoge
masten en de bedrading, zeker in de winterperiode. Het weidse en groene landschap wordt aanzienlijk
aangetast door de hoogspanningsmasten.

6. Cliënten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het tracé bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het landschap. Cliënten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie vanwege
het landelijke karakter en het weidse uitzicht. Dit uitzicht wordt thans vrijwel volledig tenietgedaan door
de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een hoogspanningsverbinding heeft een
zeer negatieve invloed op de woonomgeving van cliënten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wel algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van cliënten. Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Cliënten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.
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9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan cliënten
veel hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiële) belangen van cliënten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting cliënten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor cliënten onacceptabel.

11. Cliënten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor cliënten en
andere omwonden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het tracé ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cliënten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het tracé.

11 Tracé ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het tracé risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Cliënten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Cliënten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het tracé niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds tracé - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wel tot de mogelijkheden behoort, alleen dat verder onderzoek nodig is.

14. Cliënten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
gezondheidsrisico's bestaat daar alle aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich

--------------------------------------------------- --- -
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mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grote maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiële afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat cliënten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor cliënten is een ondergrondse aanleg van het tracé van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor cliënten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het tracé en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het tracé alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

111 Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw tracé dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Cliënten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
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wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet alleen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken valt bijvoorbeeld aan grazend melkvee) gezondheidsrisico's
meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het vóórkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van cliënten.

Horizonvervuiling

27.
Cliënten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Cliënten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. Eventuele hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met alle gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.
De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor cliënten onbegrijpelijk dat juist dit landschap wordt aangetast door
hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende rekening gehouden
met de (financiële) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in het verlengde daarvan
- met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels jaarlijks sneuvelen door
de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de gevolgen op lange termijn
van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en ionisatie van fijn stof voor
de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen cliënten dan ook de betrokken overheidsinstanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wel
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.

Hoogachtend,

- - --- _. - - - ------------------------
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Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

1. Namens mijn clisnten,
dien ik hierbij een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp

rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (hierna: de
hoogspanningsverbinding).

2. Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het
milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze
termijn kan een zienswijze worden ingediend.

3. Namens clienten wens ik een zienswijze in te dienen en de volgende punten naar voren te
brengen:

I. Woonsituatie clienten
II. Trace ondergronds
III. Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding
IV. Schadevergoeding

4. Om te beginnen wil ik een korte toelichting geven op de relevante feiten en achtergronden
aangaande de woonsituatie van clienten.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038571 Apeldoorn
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II Woonsituatie ctlenten

5. Clienten zijn woonachtig aan de
Het hoogspanningstraject in de buurt van hun woning heeft grote gevolgen voor hun woon- en
leefsituatie. Clienten wonen direct tegen de Duitse grens in een groen natuurgebied met een
diversiteit aan flora en fauna. Het hoogspanningstraject staat gepland in de directe nabijheid van hun
perceel. Dit zal hun woonomgeving volledig veranderen. De plannen zullen een onherroepelijk en
aanzienlijk waardedrukkend effect hebben op de woning. Dewoning kan niet meer, danwel slechts
tegen een aanzienlijk lager waarde worden verkocht. Clienten krijgen vanuit de woning direct zicht op
de hoge masten en de bedrading. Het unieke en idyllische landschap wordt aanzienlijk aangetast door
de hoogspanningsmasten. Het hoogspanningstraject komt zeer dicht bij een perceel grond wat zij
hobbymatig als tuin gebruiken. Clienten komen zo dicht tegen het traject aan, dat vreemd is dat zij niet
voor uitkoop in aanmerking komen.

6. Clienten zijn voor alles van mening dat bij de keuze voor het traject niet, althans onvoldoende
rekening is gehouden met hun woning en de andere woningen in de directe omgeving. Vooralsnog is
het trace bovengronds geprojecteerd. De hoogspanningsverbinding vormt daarmee een ernstige
aantasting van het natuurlandschap. Clisnten hebben destijds bewust gekozen voor deze locatie
vanwege de mooie natuur en de rust. Dit uitzicht en de beleving wordt thans vrijwel volledig
tenietgedaan door de aanleg van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van een
hoogspanningsverbinding heeft een zeer negatieve invloed op de woonomgeving van clienten.

7. Verder zal de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de woning een sterk
negatieve invloed hebben op de leefuaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te
maken met de aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wei algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

8. De sterk verminderde uitstraling van dit gebied heeft bovendien negatieve gevolgen voor de
waarde van de woning van clienten, Daarbij speelt dat reeds de enkele angst voor mogelijke
gezondheidsrisico's al een aanzienlijk waardedrukkend effect ten aanzien van de woning tot gevolg
heeft. Clienten lijden hierdoor op dit moment - reeds voordat het traject is gerealiseerd - al schade.
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9. Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan clienten
veeI hinder en schade ondervinden en in de toekomst zullen gaan ondervinden. Zij wensen deze
schade gecompenseerd te zien.

10. Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiele) belangen van clienten. De belangen zijn niet, althans onvoldoende
meegewogen en enige compensatie richting clienten is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt
het voorliggend inpassingsplan ondeugdelijk en voor clienten onacceptabel.

11. Clienten verzoeken u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde
belangen daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een
minimum worden beperkt. U dient zich volledig in te zetten om negatieve effecten voor ctienten en
andere omwonenden te voorkomen. Dit betekent ofwel het volledig stopzetten van de plannen, danwel
de aanleg van het trace ondergronds. Voor het eerste is van belang in hoeverre de verbinding
rendabel is en werkelijk voorziet in een behoefte. Cllenten betwisten dit. Met betrekking tot het tweede
kan in ieder geval reeds worden opgemerkt dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor
het ondergronds aanleggen van het trace, in ieder geval in dit natuurgebied.

II Trace ondergronds

12. In de toelichting op het Rijksinpassingsplan wordt aangegeven dat uit onderzoek zou zijn
gebleken dat het ondergronds aanleggen van het trace risico's meebrengt voor de stabiliteit van het
landelijk hoogspanningsnet. Dit zou door diverse onderzoeksrapporten worden ondersteund. Clienten
bestrijden echter dat deze conclusie op grond van de rapporten gerechtvaardigd is.

13. Clienten zijn van mening dat te snel en op onjuiste, danwel onvolledige gronden en
aannames geconcludeerd is dat het trace niet ondergronds kan worden aangelegd. Door diverse
deskundigen wordt betoogd dat een ondergronds trace - ook over een langere afstand dan 20
kilometer - technisch gezien wei tot de mogelijkheden behoort, aileen dat verder onderzoek nodig is.

14. Clienten zijn dan ook van oordeel dat door u aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek zal
moeten worden verricht door onafhankelijk deskundigen naar de mogelijkheden van het ondergronds
aanleggen van de 380 kV verbinding. In ieder geval dienen de uitkomsten van de lopende
onderzoeken afgewacht te worden. Gelet op de ingrijpende ruimtelijke implicaties en de
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gezondheidsrisico's bestaat daar aile aanleiding voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich
mee dat u ten aanzien van dit aspect een breed en uitgebreid onderzoek dient uit te voeren, zeker
gezien het grate maatschappelijke draagvlak dat voor een dergelijke ondergrondse aanleg bestaat. Bij
de financiele afweging dient ook beslist de onherstelbare schade aan landschap, de waardedalingen
van woningen in de omgeving van een bovengrondse leiding en de gezondheidsrisico's zwaar
meegewogen te worden.

15. Het voorgaande neemt echter niet weg dat clienten zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden
om - eventueel in collectief verband - de mogelijkheden van ondergrondse aanleg verder te laten
onderzoeken door deskundigen en zij behouden zich het recht voor om aanvullend rapporten over dit
aspect alsnog in procedure te brengen.

16. Voor clienten is een ondergrondse aanleg van het trace van groot en doorslaggevend belang.
Zoals hiervoor aangegeven zijn de negatieve gevolgen en de verwachte schade van een bovengronds
traject voor clisnten zeer groot.

17. Gelet op het voorgaande verzoek ik u namens clienten om aanvullend onderzoek te doen en
vervolgens het trace en het rijksinpassingsplan zodanig aan te passen dat het trace alsnog
ondergronds kan worden aangelegd.

III Schadelijke gevolgen van de hoogspanningsverbinding

Gezondheidsaspecten

18. In de plantoelichting is aangegeven dat het zogenaamde voorzorgbeleid gevolgd dient te
worden. Dit houdt in dat bij de vaststelling van plannen zoveel mogelijk rekening dient te worden
vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in een gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen.

19. Bij de vaststelling van een plan ten behoeve van een nieuw trace dient het voorzorgbeleid
uitgedrukt te worden in zonering. Dit houdt in dat een magneetveldzone dient te worden vastgelegd en
dat er in deze zone beperkingen zullen gaan gelden ten aanzien van gevoelige bestemmingen.

20. Clienten zijn echter van mening dat opnemen van een magneetveldzone ontoereikend is om
gezondheidsklachten te voorkomen. Het gehanteerde beleid is achterhaald in het licht van nieuwe
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wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de negatieve gevolgen die elektromagnetische straling
heeft voor de gezondheid van de mens en dier, ook buiten deze zone.

22. Het beleidsadvies houdt in dat in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla, voorkomen moet worden
dat situaties ontstaan waarbij kinderen tot 15 jaar langdurig verblijven.

23. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische straling komt
evenwel naar voren dat er wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen zijn dat blootstelling aan
elektromagnetische velden van hoogspanningsverbindingen niet aileen voor kinderen, maar ook voor
volwassenen en dieren (te denken vaIt bijvoorbeeld aan melkvee) gezondheidsrisico's meebrengen.

24.
De Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld geconcludeerd dat er sprake is van een 'redelijk consistente
associatie' tussen het v66rkomen van leukemie bij kinderen en het wonen in de nabijheid van
bovengrondse elektriciteitslijnen.

Daarnaast is uit onderzoek in Engeland naar voren gekomen dat uitstoot van fijnstofdeeltjes die
vrijkomen bij het verkeer elektrisch geladen kunnen worden door hoogspanningsmasten en verkleving
in de longen bevorderen.

Zwitsers onderzoek uit 2008 heeft tenslotte een statistische relatie aangetoond tussen het wonen
binnen 50 meter van hoogspanningslijnen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

25.
Op grond van het voorgaande is in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd dat er in die gevallen
waarbij specifiek onderzoek is verricht ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's door
hoogspanningsmasten naar voren zijn gekomen. Dit noopt tot extra voorzichtigheid in het kader van
het voorzorgsbeginsel.

Om werkelijk de voornoemde gezondheidsrisico's te voorkomen dient dan ook het streven en de
uiterste inzet van de overheid te zijn om de lijn ondergronds aan te leggen.
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Geluidsoverlast

26.
Een van de nadelige effecten van hoogspanningsmasten is het 'zingende' geluid van de kabels bij
wind. Daarnaast bestaat het "corona-effect" (deelontladingen in de lucht), een brommend geknetter
dat optreedt bij vochtig weer.

Ook dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de leefomgeving van clienten.

Horizonvervuiling

27.

Clienten hebben bij aankoop van hun woning gekozen voor rustig en landelijk wonen. De
leefomgeving en beleving verandert volledig door de hoge masten met bedrading.
Clienten achten het aanleggen van dergelijke, ingrijpende bovengrondse masten niet meer van deze
tijd. Wanneer er alternatieve - ondergrondse - aanlegmogelijkheden zijn dient hiervoor gekozen te
worden, ook al zijn de kosten hoger. Eventueel hogere kosten wegen niet op tegen de volledige
aantasting van het landschap met aile gevolgen van dien.

Aantasting van natuurwaarden

28.

De Achterhoek heeft een bijzondere waarde als het gaat om natuur, rust en recreatiemogelijkheden.
Het is dan ook voor clienten onbegrijpelijk dat juist dit prachtige natuurlandschap in hun omgeving
wordt aangetast door hoogspanningsmasten. In het onderzoek is geen, althans volstrekt onvoldoende
rekening gehouden met de (financiele) gevolgen van de masten voor het landschapsschoon en - in
het verlengde daarvan - met de recreatie. Daarbij dient nog te worden meegenomen dat vele vogels
jaarlijks sneuvelen door de bedrading en de masten. Overigens is er nog veel onbekend over de
gevolgen op lange termijn van de door de hoogspanningslijnen veroorzaakte magnetische straling en
ionisatie van fijn stof voor de flora en fauna.
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IV Schadevergoeding

29.
Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van bovengrondse hoogspanningsverbindingen een zeer
nadelig effect heeft op de waarde van de woningen in de omgeving. In het plan is voor deze
waardedaling geen compensatie opgenomen. Veelal wordt verwezen naar de mogelijkheid van een
planschadevergoeding, maar - voorzover omwonenden hier al voor in aanmerking komen - wordt in
dit kader slechts een relatief geringe tegemoetkomend verstrekt, welke niet opweegt tegen de
daadwerkelijke schade. Gelet hierop blijven omwonenden zitten met schade die niet voor vergoeding
in aanmerking komt. Deze schadepost is ook niet meegewogen in de belangenafweging in het kader
van dit plan.

30.
Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten stellen clienten dan ook de betrokken overheidsinstanties uitdrukkelijk
aansprakelijk voor de door hen geleden schade. Voorts is er dan nog de schade als gevolg van de
aantasting van het landschap welke op geen enkele wijze gecompenseerd wordt, maar wei
onomkeerbare en drastische gevolgen heeft.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoetgekomen wordt.

-------------------------------------------- -- - --- -
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Namens client, dien ik hierbij
een zienswijze in ten aanzien van het ontwerp-rijksinpassingsplan 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel (hierna: de hoogspanningsverbinding).

Publicatie
Van 26 september tot en met 6 november 2014 liggen het ontwerp-inpassingsplan, het milieu
effectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Binnen deze termijn
kan een zienswijze worden ingediend.

Namens client wens ik de navolgende zienswijze in te dienen.

Situatie client
Client heeft een agrarisch bedrijf en is woonachtig aan de . Het
hoogspanningstraject in de buurt van de woning van client heeft grote gevolgen voor zijn woon- en
leefsituatie. De hoogspanningsleiding komt 80 a 100 meter van de boerderij van client vandaan.

Bouwblok
Het traject is nu gepland over een stuk land van client waar een bouwblok op zit. Dit bouwblok ligt
tegen het bedrijf van client aan. Onder een hoogspanningstraject mag niet meer gebouwd worden en
dit betekent dat client zijn bedrijf niet meer kan uitbreiden. Dit is voor client zeer nadelig en een
aanzienlijke schadepost.

Rekeningnummer (IBAN) NL11 RABO 0101 050674
Kvk 41 038571 Apeldoorn
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Verplaatsing
Om deze reden is het uitdrukkelijk verzoek van client om de lijn op grotere afstand van zijn bedrijf en
woning af te plaatsen. Oit verzoek is uitdrukkelijk ook aan Tennet voorgelegd. Bijgaand zend ik u een
Tennet heeft aangegeven dat aileen over verplaatsing kan worden gesproken indien client een
zienswijze indient. Client doet een uitdrukkelijk verzoek tot tracewijziging. In verband hiermee wordt de
mail van Ouvekot d.d. 27 november 2012 met de voorgestelde tracewijziging bijgevoegd (.I.).

Nadeel
Wanneer het traject niet wordt aangepast betekent dit een groot nadeel voor het bedrijf. Oit heeft een
onherroepelijk en aanzienlijk waardedrukkend effect op de bedrijfsgebouwen en de woning. Afgezien
hiervan krijgt client op zeer korte afstand direct uitzicht op de hoge masten en de bedrading. Het
weidse landschap wordt daarmee aanzienlijk aangetast.

Belangenafweging
Client is van mening dat bij de keuze voor de locatie van het hoogspanningstraject geen rekening is
gehouden met zijn (bedrijfs)situatie en belangen. Client heeft destijds rechtens een bouwmogelijkheid
verkregen. Het is van het grootste belang dat het bedrijf uitbreidingsmogelijkheden behoudt. Oe
aanleg van een hoogspanningsverbinding over een perceel met een bouwblok heeft dan ook
verstrekkende negatieve financiele gevolgen.

Verder heeft de hoogspanningsverbinding in de directe nabijheid van de boerderij een sterk negatieve
invloed op de leefbaarheid in het algemeen. Een en ander heeft uitdrukkelijk ook te maken met de
aangetoonde negatieve gezondheidseffecten van magnetische velden rondom
hoogspanningsverbindingen. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de aard en ernst van de effecten
voor de gezondheid, is inmiddels wei algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen welzeker een negatief effect hebben op de gezondheid van zowel mens
als dier, zowel fysiek als psychisch.

Om bovengenoemde redenen vormt het hoogspanningstraject een project waarvan client nu reeds
veel hinder en schade ondervindt en in de toekomst zal dit nog toenemen. Primair is client van mening
dat de hoogspanningslijn verplaatst dient te worden. Er zijn naar de mening van client geen
zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden waarom dit niet mogelijk zou zijn. Mocht verplaatsing
beslist niet mogelijk zijn, dan wil client subsidiair deze schade gecompenseerd te zien.
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Bij de voorbereiding van het inpassingsplan is ten onrechte geen rekening gehouden met de
genoemde (financiele) belangen van client. De belangen zijn niet, althans onvoldoende meegewogen
en enige compensatie richting client is niet aangeboden. Reeds dit gegeven maakt het voorliggend
inpassingsplan ondeugdelijk en voor client onacceptabel.

Aanpassing of schadevergoeding
Client verzoekt u dan ook het inpassingsplan zodanig aan te passen dat de voornoemde belangen
daarin voldoende gewaarborgd worden en de schade en negatieve gevolgen tot een minimum worden
beperkt.

Het voorgaande neemt echter niet weg dat client zich uitdrukkelijk het recht voorbehouden om zijn
schade nader aan te tonen middels een deskundigenrapport en hij behoudt zich het recht voor om
aanvullend stukken over dit aspect alsnog in procedure te brengen.

Voor clienten is aanpassing van het trace van zeer groot belang. Zoals hiervoor aangegeven zijn de
negatieve gevolgen en de verwachte schade van een ongewijzigde situatie voor client zeer groot.

Bij het onverhoopt doorzetten van de plannen met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningsmasten kan client dan ook niet anders dan de betrokken (overheids)instanties
uitdrukkelijk aansprakelijk te stellen voor de door hem geleden en in de toekomst nog te lijden schade.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt uw Minister verzocht het voorliggende Inpassingsplan niet vast
te stellen, althans zodanig aan te passen dat aan de - in deze zienswijze naar voren gebrachte
punten - tegemoet gekomen wordt.
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Geachte heer

Conform afspraak stuur ik u hierbij de kaart van de door u voorgestelde tracewijziging.

Zoals ik op 8 november jf. heb aangegeven is uw verzoek in eerste instantie door TenneT
afgewezen, aangezien het verzoek buiten het voorbereidingsbesluit va It. Oit betekent dat TenneT in
dit geval niet de aangewezen partij is om hierover te beslissen. Oit heeft te maken met het feit dat
het om tracering gaat. Het ministerie van EL&I is hiervoor verantwoordelijk. Zodra het ontwerp
Rijksinpassingsplan ter inzage ligt, heeft u als belanghebbende de mogelijkheid om uw zienswijze
(verzoek tot tracewijziging) in te dienen. Wanneer het Rijksinpassingsplan is vastgesteld kunt u nog
bezwaar aantekenen bij de Raad van State.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd.

Met vriendelijke groet,

Duvekot Rentmeesters B.V.
Schoolstraat 15, 7437 AE Bathmen
Postbus 5,7437 ZG Bathmen
T. (0570) 540700
F. (0570) 541884
E. info@duvekotrentmeesters.nl
I. www.duvekotrentmeesters.nl

2-12-2013
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Bureau Energieprojecten 

lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 KV 

Postbus 23 

2290 AA Wateringen 

onteigeningsdeskundige 

rentmeester 

makelaar 

Betreft: zienswijze m.b.t. het ontwerp-

inpassingsplan en ontwerpbesluiten inzake de 380 KV hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Voorst. 

Ewijk, 5 november 2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Als gemachtigde van maak ik gebruik van de geboden 

gelegenheid om namens hen een zienswijze in te brengen m.b.t. het hierboven vermelde 

ontwerp-inpassingsplan. 

Vanwege de uitbreiding van Nijmegen over de Waal (Waalsprong) hebben 

destijds hun woning c.a. te moeten verkopen aan de gemeente. Ze waren 

bijzonder gelukkig dat zij ter vervanging daarvan in februari 2002 de huidige woning met 

bijgebouw, erf, tuin en weiland, staande en gelegen aan de te 

en kadastraal bekend als 

, tezamen groot 1.52.20 ha, hebben kunnen kopen. 

Daar familie op hoog niveau shetland pony's fokte, was de gevonden locatie te 

midden in het landelijk gebied met voldoende aangrenzend weiland, voor hen de uitgelezen plek 

om te dienen als vervanging van hetgeen zij in (bij Nijmegen) moesten achterlaten. 

De aangehouden beschermingszönes behorende bij de in juli 2012 en juli 2013 genomen 

voorbereidingsbesluiten, gaven hen nog hoop dat de hoogspanningsverbinding op voldoende 

afstand van hun perceel zou komen te lopen. In het thans ter beoordeling voorliggend ontwerp

inpassingsplan blijkt dat de as van de hoogspanningsverbinding dwars over het erf met zijtuin 

loopt en dat de twee masten (33) pal achter de gebouwen op hun erfpercee7=1ij · tekend. In 

]""')• 
Rentmeester \...NVR 
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verband met dit laatste zullen zij moeten gedogen dat een gedeelte van 50 x 50 meter zal worden 

gebruikt als werkterrein. Daarnaast zullen zij moeten gedogen dat de op het erf aanwezige 

bomen aanzienlijk in hoogte worden teruggesnoeid. 

Uit het ontwerp tracé blijkt voorts dat de woning met tuin en bijgebouw volledig in de EM-zone 

ligt. De buitenste lijn t.b.v. de zakelijk recht overeenkomst loopt echter over een gedeelte van de 

hoofdwoning. 

Ter voorlichting van een en ander heeft Tennet aan de familie medegedeeld dat - nu 

de woning qua opstal niet pal onder de lijn valt - hier sprake is van een situatie welke wordt 

geduid als "categorie 2". 

Tegen deze duiding maak ik namens familie ernstig bezwaar. Het gaat er niet om om 

alleen naar de hoofdwoning te kijken; het op korte afstand daarvan gelegen bijgebouw met 

afmetingen van 9 x 7,25 meter is grotendeels als woonverblijf in gebruik, zodat magneetveldzone 

(hoger dan 0,4 microtesla), maakt dat hier de "categorie 1" van toepassing moet worden 

verklaard. 

Het hierboven vermelde bijgebouw heeft qua buitenaanzicht ook het karakter van een woning en 

is o.a. ingericht met een keuken, een W.C., bijkeuken (met wasmachine etc.) waar gewassen en 

gestreken wordt en een berging. In de keuken vinden regelmatig gourmet-etentjes plaats. 

In het verleden is dit bijgebouw volledig als woonruimte benut geweest. Indien de voorliggende 

plannen zich niet hadden aangediend, dan had de nog inwonende zoon , dit bijgebouw 

verder aangepast (hetgeen planologisch is toegestaan) om los van zijn ouders hier te gaan 

wonen. 

Tenslotte vader en zoon 1 hebben, zoals hiervoor gesteld, een hobby in het fokken van 

shetland pony's, welke hoog in het stamboek staan en regelmatig goedgekeurde hengsten 

voortbrengen. Dat betekent dat zij vele uren per dag straks onder de hoogspanningslijnen bezig 

zijn met de verzorging van deze pony's, hetgeen alsdan een hoog gezondheidsrisico met zich 

meebrengt. 

Redenen waarom zij, indachtig bovenstaande feiten en omstandigheden, tezamen en in 

onderling verband bezien, u verzoeken de woning te uit een oogpunt van 

een betere rechtszekerheid in te delen in de "categorie 1 ". 

Met vriendelijke groet, 
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Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Datum: 4 november 2014 
Nummer: 14172-jr 

gelderse 
natuur en milieu 
federatie 
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Jansbuitensingel 14 

6811 AB Arnhem 

T 026 3523740 

F 026 3892093 

1 www.gnmf.nl 
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Bankrekening: 2465801 

IBAN: NL571NGB0002465801 
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BTW: 0029.89.682 

Onderwerp: zienswijze ontwerp-inpassingplan en MER 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 
Behandeld door: 

Geachte heer, mevrouw 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie nam kennis van het ontwerp-inpassingsplan en het 
milieueffectrapport (MER) voor de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. Naar 
aanleiding van het ontwerp-inpassingsplan en het MER dienen wij onderstaande zienswijze in. 

Nut en noodzaak van aanleg en keuze voor tracé Doetinchem-Wesel 

De Commissie voor de m.e.r. heeft in haar advies over de Richtlijnen aangegeven dat een deugdelijke 
onderbouwing van nut en noodzaak van de verbinding van Doetinchem naar Wesel van essentieel 
belang is. Hierbij dienen ook de (ontwikkeling van de) vraag naar elektriciteit en de import- en 

exportstromen te worden betrokken. Wij missen echter in het MER een deugdelijke onderbouwing van 

met name de import- en exportstromen op de langere termijn en verzoeken u dit alsnog in het MER en 
het inpassingsplan op te nemen. 

In het MER wordt nut en noodzaak van de aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding voor de 
kortere termijn onderbouwd. Hiervoor worden twee belangrijke punten aangegeven. Zo is de 
verbinding nodig, omdat dit bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in 

Nederland en Duitsland (en zelfs andere landen in West-Europa), indien bijvoorbeeld ergens een 
elektriciteitscentrale mocht uitvallen. Omdat grootschalige opslag van elektriciteit niet mogelijk is 

kunnen centrales elders in het buitenland dan zorgdragen voor de continuïteit van de 

stroomvoorziening. Verder is de verbinding nodig om ruimte te geven aan de uitwisseling van 
duurzame energie, bijvoorbeeld afkomstig van windparken, zowel on- als off-share, tussen Nederland 
en het buitenland. 

Uiteraard begrijpen wij dat onderhavige hoogspanningsverbinding bijdraagt aan de betrouwbaarheid 

van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in Nederland en het nabije buitenland. Echter dit 
betekent nog niet dat deze verbinding ook strikt noodzakelijk is. Zo missen wij in het MER bijvoorbeeld 
een beschrijving van een trend, die nu al op gang komt, waarbij duurzaam opgewekte elektriciteit 

Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland ANBI ® ~""H"" -- " 
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meer grootschalig wordt opgeslagen of (vooralsnog) wordt omgezet in bijvoorbeeld warmte of 

waterstofgas. Immers het 'dumpen' van elektriciteit, afkomstig van duurzame bronnen, zowel vanuit 

als naar het buitenland, levert (financieel) weinig rendement op. Door omzetting naar warmte en/of 

waterstof wordt grootschalig transport van duurzaam opgewekte elektriciteit minder noodzakelijk. 

Een andere trend is de ontwikkeling van 'smart grids', waarbij de totale vraag en aanbod van 

elektriciteit op lokaal/regionaal niveau steeds meer op elkaar wordt afgestemd. Hierdoor neemt niet 

alleen de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening toe, maar is ook grootschalig transport van 

elektriciteit tussen landen minder nodig. 

Een 380 kV-verbinding wordt echter voor minstens 50 jaar wordt aangelegd. Gezien bovenstaande 

ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat zo'n extra zware verbinding tussen Nederland en Duitsland 

op lange termijn noodzakelijk is. In ieder geval moet alsnog worden afgewogen of deze zware 380 kV

verbinding achterwege kan blijven of mogelijk door een minder zware verbinding kan worden 

vervangen. Vooral een 150 kV verbinding biedt landschappelijk grote voordelen, omdat deze 

verbinding dan gemakkelijker geheel ondergronds kan worden aangelegd. 

Alternatief: ondergrondse aanleg (gelijkstroom) 

De aanleg van een ondergronds 380 kV hoogspanningsverbinding, uitgevoerd als wisselstroom, is ten 

opzichte van gelijkstroom geen optie. Wij onderschrijven deze conclusie. Vervolgens geeft het MER 

aan waarom ook een ondergrondse aanleg als gelijkstroom ongewenst is. Als belangrijkste redenen 

worden genoemd: extra risico's voor storing bij omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom en 

omgekeerd; extra energieverliezen ter grootte van een windpark van 130 MW; twee extra 

convertorstations ter grootte van 9,5 hectare en op Duits grondgebied zou geen sprake van 

ondergrondse aanleg zijn vanwege de geldende wetgeving aldaar. Daarnaast zouden knelpunten als 
gevolg van het deels verwijderen van de bestaande 150 kV verbinding niet worden opgelost. 

Wij betreuren het dat in het MER vooral de negatieve effecten van ondergrondse aanleg worden 

benoemd. Wanneer in de toekomst nergens in Nederland of in Duitsland bestaande bovengrondse 

wisselstroomlijnen worden omgebouwd naar ondergrondse gelijkstroomlijnen of nieuwe lijnen altijd 

bovengronds als wisselstroomlijnen worden aangelegd, erkennen wij dat de meerwaarde van een 

ondergronds tracé Doetinchem-Wesel weinig tot geen milieuvoordelen met zich meebrengt. Echter 

ervan uitgaande dat in de toekomst de ombouw naar gelijkstroomlijnen steeds meer zal plaatsvinden, 

is het wenselijk om juist nu onderhavig lijn ondergronds als gelijkstroom aan te leggen. 

Convertorstations en energieverliezen blijven dan bij verdere ombouw van bestaande 380 kV-lijnen 

achterwege. Juist het bovengronds aanleggen van de verbinding Doetinchem-Wesel als 380 kV

wisselspanning frustreert in de toekomst de ombouw van bestaande 380 kV-lijnen in Nederland en 

Duitsland naar ondergrondse lijnen gelijkspanning. 

Nu deze visie ontbreekt is het naar onze mening niet mogelijk een verantwoorde besluit te nemen 

over de bovengrondse aanleg van onderhavige hoogspanningslijn. 

Effecten, mitigatie en compensatie fauna 

In bijlage 10 "Natuurtoets Flora- en Faunawet" en bijlage 11 "Rapport Mitigatie- en 

compensatiemaatregelen" vaqn het ontwerp-inpassingsplan zijn de negatieve effecten op de fauna en 

de te nemen maatregelen aangegeven ter compensatie en mitigatie van deze effecten tijdens de 
aanleg en het gebruik van de hoogspanningsverbinding. Het betreft negatieve effecten op de soorten: 

buizerd, steenuil, roek, vleermuis, vliegend hert, waterspitsmuis en vissen. Daarnaast zijn ook de 

(positieve) effecten van het verwijderen van de parallelle 150 kV-lijn aangegeven. Uit de vergelijking 
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van tabel 1 en tabel 4 uit bijlage 11 blijkt dat er negatieve effecten op de fauna zijn te verwachten bij 

de aanleg van de nieuwe 380 kV-lijn, terwijl de positieve effecten op de fauna door het verwijderen 

van de 150 kV-lijn er nauwelijks zijn. In hoofdstuk 5 (bijlage 11) wordt de mitigatie en compensatie per 

mastlocatie en diersoort beschreven. 

Ofschoon de mitigatie en compensatie goed en duidelijk omschreven is, zien wij bij de uitvoering toch 

een aantal grote problemen. Het betreft vooral de soorten, waarvan de vaste verblijfplaatsen worden 

vernietigd of verstoord (vleermuis, steenuil, roek) en de soorten waarvan trekroutes worden aangetast 

(vleermuis). Naar onze mening dient ruim van de tevoren (al minstens één jaar voordat daadwerkelijk 

gestart wordt met de uitvoering van de aanleg van de hoogspanningslijn) voorzien te zijn in 

functionerende alternatieve vaste verblijfplaatsen en alternatieve trekroutes of herstel van deze 

trekroutes. Indien dit niet ruim van tevoren is gegarandeerd zijn negatieve effecten op deze zwaar 

beschermde diersoorten niet uit te sluiten. Wij verzoeken u dit in het inpassingplan aan te passen. 

Uitbreiding hoogspanningsstation Langerak 

Het ontwerp-inpassingsplan geeft aan dat de uitbreiding van het hoogspanningsstation Langerak met 

twee nieuwe schakelvelden geen extra negatief geluidseffect veroorzaakt naar de omgeving, omdat 

deze installaties als zodanig geen geluid produceren. In de huidige situatie treden echter toch al 

geluidklachten op en Tennet is voornemens de geluidniveaus op de dichtstbij gelegen woningen te 

verminderen door aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Volgens het ontwerp

inpassingsplan betreft het hier bovenwettelijke maatregelen. 

Wij constateren dat in de huidige situatie, ondanks dat aan alle wettelijke normen wordt voldaan, er 

geluidsoverlast is. Het betreft hier met name een lage bromtoon. Blijkbaar veroorzaakt het 
hoogspanningsstation toch hinderlijke negatieve effecten. Wij zijn dan ook van mening dat duidetijk 

moet worden onderbouwd dat uitbreiding van het station met twee schakelvelden geen enkel negatief 

geluid- of trillingseffect zal veroorzaken. 

Wij verzoeken u om bij het vaststellen van het inpassingsplan geheel aan onze zienswijze tegemoet te 

komen. 

Met vriendelijke groet, 

Gelderse Natuur en Milieufederatie 
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Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV,
Postbus 23,
2290 AA Wateringen.

ONTVANGEN 0 6 NOV 2014

Bezwaarschrift tegen Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380.

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanlegvan de 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel.

De reden van mijn bezwaar is:

1.angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische
straling en fijnstof;

2. kansop ongelukken zoalsomwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke;
3. geluidoverlast (corona-effect);
4. gezichtshinder en aantasting van het landschap;
S.extra vogelsterfte;
6. groot ruimtebeslag;
7. daling van de waarde van huizen en grond;
8. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied;
9. gedwongen verhuizing van medeburgers.
10. angst voor beschadigingvan elektronische apparatuur of storing op mobiele communicatie

netwerken door magnetische straling.

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze
verbinding door middel van gelijkstroom. Eenondergrondse gelijkstroomverbinding is immers
onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geenmagnetisch
straling en fijnstof}, neemt aanzienlijk minder ruimte in beslagen heeft geen nadelige economische
effecten op de waarde van grond en huizen en op recreatie.

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht.
Deaangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn
niet steekhoudend. Er is aileen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu.

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding
van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen.

Naam:

Adres:

PC& Woonplaats:

Datum: 02-11-14

Handtekening:
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· ONTVANGEN a 6 MOV 1016 (])
RIJKSINPLANNINGSBESLUIT 380 KV Doetinchem- Wesel.

Zienswijze

Deze zienswijze richt zich met name op het gestelde in Hoofdstuk 6: "Milieu en Waarden" van het
besluit.

Algemeen

Het landgoed de Kemnade wordt direkt nadelig beinvloed door de aanleg van een bovengrondse
verbinding langs het voorziene trace: fysiek, visueel, cultuur-historisch.

Fysiek omdat hiermee het Waalse Water (SED, EHS-begrensd), een onlosmakelijk deel van het
landgoed, wordt aangetast. Visueel omdat de historische (vanaf 1860) zichtassen vanuit de
Kemnade hiermee worden doorsneden. Daarnaast voorziet het besluit in aantasting van de
monumentale Kruisallee, een eeuwenoude (nog ongerepte) verbindingsweg tussen Doetinchem en
het zuiden, en via die route met de Kemnade.

De betekenis en cuItuur-historische waarde van de Kemnade wordt overigens niet alleen bepaald
door het gebouw en het onmiddellijk daarom heen gelegen terrein. Die betekenis is evenzeer
ontleend aan zijn inbedding in een waardevol landschap, waarbij Waalse Water, Bleumerhoeve,
Kruisallee en ook het zicht vanuit de riviervlakte op de prachtige Montferlandse horizon, sterk met
elkaar vervlochten zijn. De aanleg van de 380 KV-verbinding zal hieraan atbreuk doen. Het betoog
dat het aantal bestaande 150KV-masten zal worden vervangen door een minder aantal380KV
masten (ook binnen de EHS), en dat daarmee een verbetering zal optreden ten opzichte van de
huidige situatie, lijkt weinig overtuigend. De enorme afmetingen van de nieuwe masten wijken
zodanig af van de bestaande, dat van vergelijkbare grootheden naar mijn mening nauwelijks sprake
kan zijn.

Waalse Water

Ik stel vast dat het trace het Waalse Water doorkruist. Het Waalse Water is een SED- water en EHS
begrensd. Zowel in het besluit als in de MER wordt naaar mijn opvarting onvoldoende recht gedaan
aan de daar aanwezige bijzondere flora en fauna, als gesignaleerd door het Staring-Instituut en de
Vogelwerkgroepen van IVN-Oude I1sselstreek. In het besluit lees ik tevens dat nieuwe masten niet
in de direkte nabijheid van SED-wateren zullen worden geplaatst en dat plaatsing dichtbij
waardevolle beplanting en oevers van watergangen niet wenselijk is, omdat dit tot een "sterk
contrast" zou leiden. Toch zie ik dat het plan weI degelijk voorziet in de plaatsing van een mastvoet
(22) in de nabijheid van het Waalse Water. Ik zie ook dat er een tijdelijke kabel over het Waalse
Water zal worden gelegd voor de duur van de werkzaamheden. Dit betekent dat mijn eigendom -hoe
tijdelijk ook- ontoegankelijk zal zijn, waardoor ik daarnaast mijn taak als toezichthouder op (en
beschermer van) deze unieke, ongerepte watergang niet zal kunnen uitoefenen.

Zichtassen

Ten aanzien van zichtassen, stel ik in de eerste plaats vast dat het trace in het zichtveld van de
Kemnade komt te staan. De in het kaartje in figuur 31 ingetekende historische zichtas ten noord
oosten van de Kemnade was tot anno 1860 correct, maar is nu volkomen achterhaald. Het zicht richt
zich op het zuiden en zuid-westen, en juist daar komt het trace van de nieuwe verbinding te staan.
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Daarnaast is er nog een ander aspect. Toen de bestaande 150KV vakwerkmasten in de jaren 60 van
de vorige eeuw werden geplaatst, hebben wij als familie, zelf "mitigerende" maatregelen getroffen.
Wij namen de spade ter hand en gingen op strategische plaatsen bomen planten. Het heeft uiteraard
enkele decennia geduurd voordat deze defensieve ingrepen het nodige effect sorteerde en de
150KV-masten grotendeels aan het zicht waren onttrokken. Ook nu zal ik mij daarvoor inspannen,
en de nodige uitgaven moeten doen, zij het met de moed der wanhoop. Want met de opstellers van
het MER-rapport stel ik vast dat niet een Nederlandse boomsoort (letterlijk "in de verste verte") qua
hoogte met een Wintrack kan wedijveren.

Over zichtassen, tenslotte, nog een enkel woord. Het zicht vanuit de riviervlakte ter hoogte van het
westen van Steenderen tot de A18, wordt in westelijke en zuidwestelijke richting in sterke mate
bepaald door de beleving van het schitterende uitzicht op het heuvel-silhouet van Montferland, met
zijn molen en kerk. De daar lopende, bestaande 150KV-verbinding is niet een storende factor. Dit is
te danken aan het feit dat het zicht op die verbinding op vele plaatsen wordt gemaskeerd en
doorbroken door onregelmatige begroeiing (bomen), die qua hoogte wel kan concurreren met de
bestaande masten. Met de komst van de nieuwe verbinding zal ook deze brede, ca. 5 km lange
zichtas zeer emstig worden verstoord.

Kruisallee

Ten aanzien van de Kruisallee, stel ik vast dat er in het stuk ook herhaaldelijk (terecht) melding
wordt gemaakt van de bijzondere betekenis en karakteristieke eigenschappen van deze
monumentale laan. Dit vormt kennelijk echter geen beletsel de laan in het kader van het 380KV
project aan te tasten. In het plan komt m.i. niet duidelijk naar voren op welke wijze dit gaat
gebeuren. Er is sprake van "bomenkap", zonder dat daarbij wordt vermeld om welke bomen het
gaat. Gaat het om het aanbrengen van een betrekkelijk kleine opening in de korte bomenrij die in
westelijke richting doorloopt, of betreft het het grootschalig rooien van de Allee als zodanig? In het
laatste geval teken ik hiertegen emstige bezwaren aan. Voor een goed begrip: de Kruisallee is meer
dan een honderd meter-lange laan v66r de Kemnade. De Kruisallee is ca. 400 meter lang. Deze
prachtige laan wordt ten onrechte in figuur 31 niet aangemerkt als een historische weg. Als er zich
een weg in het plangebied bevindt met cultuur-historische waarde, is dit de Kruisallee wel,

Wijnbergen
3 november 2014
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I ONTVANGEN 06 NOV 2014

Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel380 kV,
Postbus 23,
2290 AAWateringen.

Bezwaarschrift tegen Rijksinpassingsplan en Milieueffectrapport DW380.

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel.

De reden van mijn bezwaar is:

1.angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door magnetische
straling en fijnstof;

2. Onzeschool bevindt zich op 351 meter van de nog aan te leggen kabel. Wii ziin bang dat
ouders hun kinderen om die reden niet op onze school aanmelden.

3. kansop ongelukken lOaIsomwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke;
4. geluidoverlast (corona-effect);
5. gezichtshinder en aantasting van het landschap;
6. extra vogelsterfte;
7. groot ruimtebeslag;
8. daling van de waarde van huizen en grond;
9. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied;
10. gedwongen verhuizing van medeburgers.

Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleit ik voor ondergrondse aanleg van deze
verbinding door middel van gelijkstroom. Eenondergrondse gelijkstroomverbinding is immers
onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen gezondheidsrisico's voor mens en dier (geenmagnetisch
straling en fijnstof), neemt aanzienlijk minder ruimte in beslagen heeft geen nadelige economische
effecten op de waarde van grond en huizen en op recreatie.

Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding acht ik het
onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht.
Deaangegeven redenen, waarom dit alternatief niet in het Milieueffectrapport is onderzocht, zijn
niet steekhoudend. Er is aileen een onderzoek gedaan naar de aanleg van een gelijkstroom
verbinding op Nederlands grondgebied, en niet van de gehele verbinding van Doetinchem naar
Wesel. Dit geldt zowel voor het onderzoek op het gebied van de techniek als dat van het milieu.

Ik verzoek u daarom met klem alsnog het alternatief van een ondergrondse gelijkstroomverbinding
van de gehele verbinding te onderzoeken en in het Milieueffectrapport op te nemen.

Naam: Bontebrugschool

Adres: Bontebrug 52

PC&Woonplaats: 7064 LMSilvolde
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ONWANGEN 06 NOV 2014

Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV,
Postbus23,
2290 AAWateringen.

Breedenbroek, 3 november 2014

Betreft: Zienswijze 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel (ontwerpinpassingsplan,
het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpbesluiten voor de 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem - Wesel)

Geachte heer, mevrouw,

1. langs dezeweg willen wij kenbaar maken dat wij kennis hebben genomen van het
ontwerpinpassingsplan, het milieueffectrapport (MER)en de ontwerpbesluiten voor de 380
kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel die gezamenlijk ter inzage liggen van
vrijdag 26 september 2014 tot en met donderdag 6 november 2014, verder te noemen de
ontwerpbes/uiten.

2. Ais bewoners en belanghebbenden kunnen wij ons met deze ontwerpbesluiten niet
verenigen en dienen daarom tijdig hierbij onze zienswijze in tegen voornoemde
ontwerpbesluiten.

3. Naast de inhoudelijke punten in het vervolg van deze brief maken wij bezwaar tegen de
ontwerpbesluiten voor de bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding
Doetinchem-Wesel en wei om de volgende algemene redenen;

a. angst voor gezondheidsrisico's op lange termijn voor mens en dier door
magnetische straling en fijnstof;

b. kansop ongelukken zoalsomwaaien, kabelbreuk, aanvaring en dergelijke;
c. geluidoverlast (corona-effect);
d. zichthinder en aantasting van het landschap;
e. extra vogelsterfte;
f. groot ruimtebeslag;
g. daling van de waarde van huizen en grond;
h. negatieve invloed op recreatieve functie van het gebied;
i. gedwongen verhuizing van medeburgers.

4. Ais belanghebbende wens ik een zienswijze in te dienen en wei op de volgende punten:
a. Woonsituatie
b. Ondergrondse variant
c. Waardevermindering woning
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Woonsituatie

5. Wij wonen sinds 2005 op onze huidige woonlocatie welke landelijk en afgelegen ligt in het
buitengebied van Breedenbroek. Dnze woonboerderij is in 1900 gebouwd en sinds die tijd in
bezit van de familie. In 1974 ismijn grootvader gestorven en sindsdien stond de boerderij
leeg. De boerderij is van het type "Hallehuis" en kwam in 1986 in aanmerking als
gemeentelijk monument. In 1995 hebben wij de eerste bouwplannen ingediend bij de
gemeente Gendringen (nu Dude IJsselstreek).Mede door gewijzigde bestemmingsplannen
werd een (ver)bouwvergunning in eerste instantie afgewezen. Naeen langeweg van 8 jaar
met procedures, plannen maken (waarbij maar liefst 13 varianten van ontwerpen zijn
ingediend), en veelvuldig overleg met de lokale en provinciale overheid is uiteindelijk in
2003 een bouwvergunning verleend op grond van de monumentenstatus. Eentraject wat
tot aan de bouwvergunning ons reeds prive circa € 35.000,- heeft gekost.

6. Wij wonen in een groene weideomgeving met vergezichten en een grote diversiteit aan flora
en fauna. De komst van de geplande hoogspanningsverbinding zal- bij doorgang van de
plannen - grote gevolgen hebben voor onze woon- en leefsituatie. De nieuwe
hoogspanningsverbinding staat op circa 700 meter van onze woning gepland. Aangezien
onze leefomgeving zichvolledig afspeelt aan de achterzijde van de woning (keuken en
huiskamer) zullen wij de hoogspanningsverbinding over een traject van circa 2.500 meter
volledig kunnen zien staan tussen de grensovergang bij Voorst en de "Kroezenhoek".

7. In navolging tot het voorgaande punt willen wij u tevens wijzen op een passageuit de door u
ter inzagegelegde plantoelichting:

• Landschappelijkeoverwegingen. Dit is een gecompliceerde afweging. Aan de ene kant
zullen hogere masten over het algemeen in een groter gebied zichtbaar zijn. Aan de
andere kant betekent meer (maar lagere) masten in het landschap dat men ze vaker
tegenkomt. Daarbij wordt in overweging genomen dat de hoogte van eenmast, zonder
referentie in de directe omgeving van de mast, niet tot nauwelijks is in te schatten.
Bovendien worden smalie, hoge objecten in het landschap (kerktorens, flatgebouwen en
dus ook hoogspanningsmasten) op een afstand van meer dan circa 1.500m (afhankelijk
van het weer) opgenomen in het geheel van de horizon. De hoogte speelt dan dus nag
minder een rol.

Wij lezen hieruit dat u erkent dat bij een afstand van 700 meter, waar binnen onze woning
ten opzichte van de geplande hoogspanningsverbinding bevindt, dus er zeker sprake zal zijn
van zichthinder. In ons open landschap zijn geen enkele smalie of hoge objecten te vinden
die oak maar in de buurt komt van de geplande 60 meter hoge wintrack masten.

8. Concluderend stellen wij daarom vast dat bij de keuzevan het huidige traject onvoldoende
rekening isgehouden met onze woning in de directe omgeving. De hoogspannings
verbinding vormt daarmee een ernstige aantasting van ons unieke uitzicht en wordt
daardoor een ernstige aantasting van ons leefgenot en heeft een zeer negatieve invloed op
onze woonomgeving.
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9. Naast de zichthinder hebben wij tevens de sterke verwachting dat ook geluidshinder een
belangrijke rol gaat spelen. Door onder andere het Corona-effect zal bij bepaalde
weersomstandigheden het geluid, die in de huidige situatie laag genoemd mag worden,
sterk toenemen uitgaande van de vele (nieuws)berichten hierover bij reeds bestaande
hoogspanningsverbindingen.

In het inpassingsplan wordt daarover nog het volgende opgemerkt:

De intensiteit van coronageluid neemt namelijk toe onder natte weersomstandigheden.
Opgemerkt moet worden dot dezenotte omstandigheden zich in Nederland slechts
gedurende 7- 8% van de tijd voordoen.

Uitgaande van de verwachting zoalsdie met enige regelmaat in nieuwsberichten voorbij
komt neemt de klimaatveranderingen toe en moeten we naast grotere stormen ook steeds
meer rekening houden met natte en warmere periodes. Daarbij is het dus denkbaar dat de
genoemde 7-8% in de toekomst zal toenemen en de geluidshinder daarmee ook toeneemt.

10. Een laatste argument die wij op willen voeren betreft de aangetoonde negatieve
gezondheidseffecten van magnetische velden rondom hoogspanningsverbindingen. Hoewel
de meningen hierover nog zijn verdeeld over ernst van deze effecten voor de gezondheid, is
inmiddels wei algemeen wetenschappelijk aangetoond en aanvaard dat
hoogspanningsverbindingen wei degelijk een negatief effect kunnen hebben op de
gezondheid van zowel mens als dier, zowel fysiek als psychisch.

Ondergrondse variant

11. Om deze nadelen zoveel mogelijk te beperken pleiten wij daarom voor ondergrondse aanleg
van dezegeplande hoogspanningsverbinding door middel van gelijkstroom. Een
ondergrondse gelijkstroomverbinding is immers onzichtbaar, geluidloos, veilig, kent geen
gezondheidsrisico's voor mens en dier (geen magnetisch straling en fijnstof), neemt
aanzienlijk minder ruimte in beslagen heeft geen nadelige economische effecten op de
waarde van grond en huizen en op recreatie.

12. Vanwege de enorme milieuvoordelen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding achten
wij het onacceptabel, dat dit alternatief niet in het Milieueffectrapport (MER) is onderzocht.

13. In de MERmoeten aile redelijke alternatieven worden meegenomen in het onderzoek. Een
ondergrondse gelijkstroomverbinding is naar onze mening een redelijk alternatief dat
onderzocht had moeten worden.

14. DeStichting Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds heeft minister Kamp in oktober
2012 een nota, getiteld 'Het meest milieuvriendelijke alternatief voor de geplande 380 kV
hoogspanningsverbinding van Doetinchem naarWesel' toegezonden.

15. In reactie hierop heeft minister Kampeen onderzoek naar de technische mogelijkheid van
een gelijkstroomverbinding tussen Doetinchem en Wesellaten verrichten door het Belgische
ingenieursbureau Tractebel.

16. In de loop van 2013 heeft minister Kampde Tweede Kamergemformeerd over de
uitkomsten van dit onderzoek. Eenondergrondse gelijkstroomverbinding is kort gezegd
technisch mogelijk, maar niet geadviseerd.
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17. Op 5 december 2013 heeft de Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds een brief aan
de minister gestuurd waarbij nadrukkelijk is vastgesteld dat het onderzoek en bijbehorende
rapport van Tractebel op onjuiste uitgangspunten is uitgevoerd.

18. Uit de startnotitie blijkt dat de gewenste transportcapaciteit 2000 MW moet bedragen
terwijl het rapport van Tractebel is opgesteld op grond van een transportcapaciteit van 5000
MW.

19. Daarnaast is het rapport van Tractebel uitgevoerd voor aileen het Nederlandse grondgebied
terwijl gevraagd is om een onderzoek te laten uitvoeren voor de ondergrondse aanleg
middels gelijkspanningstechniek voor het gehele trace.

20. Uit de ontwerpbesluiten blijkt ook dat er aileen een MER onderzoek is gedaan naar de
aanleg van een gelijkstroom verbinding op Nederlands grondgebied, en niet als gehele
hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel. Deze beperking van het MER klopt
niet met de doelstelling zoals vastgelegd in EU richtlijnen om de MER grensoverschrijdend
als een totaal project te beschouwen.

21. Daarbij willen wij ook verwijzen naar het project Inelfe. Dit betreft een hoogspannings
verbinding welke is aangelegd tussen Spanje en Frankrijk. Ook in dit project is vanwege de
milieuvoordelen gekozen voor het aanleggen van een ondergrondse verbinding welke in
capaciteit zoals vermeld in de startnotitie (2000 MW) vergelijkbaar is met de verbinding
tussen Doetinchem en Wesel.

22. Kijkend naar de exploitatieopbrengsten van een hoogspanningsverbinding zoals tussen
Doetinchem en Wesel kan de lijn op zeer korte termijn worden terugverdiend. Ais voorbeeld
nemen wij de NorNed lijn tussen Noorwegen en Nederland waarvan Tennet in haar
jaarverslag heeft geschreven dat deze lijn in 2 maanden alSO miljoen heeft opgebracht
terwijl de lijn op dat moment nog niet vol in bedrijf was. Uitgaande van de investering van
een ondergrondse verbinding Doetinchem -Wesel moet deze investering in circa 5 jaar
kunnen worden terug verdiend terwijl de bovengrondse masten voor 50-60 jaar zijn
gepositioneerd. Het kostenargument kan om deze reden niet van doorslaggevend belang
zijn in deze eindbeslissing.

23. Zoals nu de MER is uitgevoerd is tot op heden naar onze mening, en met mij vele
medebewoners, aileen na de financiele belangen gekeken terwijl de ruimtelijke
planologische en milieutechnische belangen doorslaggevend hadden moeten zijn in het
nemen van de juiste beslissing.

24. Wij stellen daarom vast dat de huidige motivatie in de MER voor de aanleg van een
bovengrondse verbinding Doetinchem,-Wesel volstrekt eenzijdig en louter op financiele
aspecten berust. Dit is ten opzichte van de belanghebbenden en ons persoonlijk volstrekt
niet acceptabel. Een ondergrondse aanleg in gelijkstroomverbinding brengt ons inziens
enorme milieuvoordelen met zich mee en voorkomt een aantasting van onze belangen
inzake woon- en leefklimaat.

25. Ik verzoek u daarom met klem om alsnog het alternatief van een ondergrondse
gelijkstroomverbinding voor de gehele verbinding Doetinchem-Wesel te onderzoeken en in
het MER op te nemen.
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Waardevermindering woning
26. Degeplande hoogspanningsverbinding -als deze doorgang vindt- zal naast de emotionele

waarde ook onherroepelijk een ernstige flnanciele waardedaling met zich meebrengen op
onze woning. Dewoning zal, mocht dit aan de orde komen, niet meer tegen een reele
marktwaarde zoalsdeze recent nog is vastgesteld kunnen worden verkocht.

27. Eerdere uitspraken, tijdens voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door het ministerie
en Tennet, brachten naar voren dat waardevermindering door planschadeaileen geclaimd
kanworden door een procedure en binnen 200 meter van de geplande hoogspannings
verbinding. Wij achten deze uitspraken met inachtneming van bovenstaande erg kort door
de bocht en juridisch niet steekhoudend. Tegenwoordig wordt planschadegezien als een
tegemoetkoming in de schadewaarbij in ieder geval de eerste twee procent planschade
voor rekening blijft van de aanvrager. Op grond hiervan zal iedere belanghebbende bij
aanleg van de geplande hoogspanningsverbinding in ieder geval een deel van zijn schadedus
niet vergoed krijgen.

28. Aangeziener tot op heden is geweigerd een volwaardig alternatief, zoalseen ondergrondse
aanleg, alsvariant op te nemen waarbij van waardevermindering van de woning en geluid
en zichthinder geen sprake zal zijn achten wij dit zeer onrechtmatig.

29. Wij stellen vast dat tot op heden ten onrechte geen rekening isgehouden met de genoemde
(flnanciele) belangen van ons en medebewoners. Er is tot op heden geen enkel contact
geweest tussen belanghebbenden waarbij sprake is van zichthinder en waardedaling van het
onroerend goed en is er tot op heden geen enkele compensatie aangeboden. Ons inziens
maakt dit het ontwerpbesluit ondeugdelijk en onacceptabel.

30. Wij wensen eventuele schade-bij aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding
en in welke vorm dezeontstaat dan ook gecompenseerd te zien. Daarbij pleiten wij, net als
vele medebewoners, voor een zelfstandige schaderegelingwaarin wordt voorzien in een
volledige schadevergoedingvoor de waardedaling van de woningen van de
belanghebbenden van dezegeplande hoogspanningsverbinding.

31. Wij verzoeken u daarom om het inpassingsplandusdanig te wijzigen dat de hierboven
genoemde belangen voldoende zijn gewaarborgd en de schadeen negatieve gevolgen van
de aanleg van deze hoogspanningsverbinding tot een minimum wordt beperkt. Mede door
de aanleg van een ondergronds trace is dit te voorkomen waarbij tevens opgemerkt moet
worden dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het ondergronds
aanleggenvan de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel.

Conclusie
Gelet op het voorgaande verzoek ik u hierbij om bovenstaande zienswijzen gegrond te verklaren en
af te zien van de verlening van de voor de uitvoering van het project vereiste
(omgevings-)vergunningen en ontheffingsvaststelling behorende bij het inpassingsplanen het MER
van de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel.

Behoudens rechten en weren,

Ho~nd namens
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ONTVANGEN 07 NOV 2014

Bureau Energieprojecten
inspraakpunt Doetinchem-Wesel 380 kV
Postbus 23
2290 AA WATERINGEN

Gemeentehuis Bergvredestraat 10

6942GK Didam

Postadres Postbus 47

6940BA Didam

T (0316)291 391

(0316)291388

www.montlerland.info

E gemeente@montferland.info

Behandeld door:
Ons kenmerk: 14uit04194
Uw kenmerk:
Bijlage(n) :

Telefoonnummer:
Behorend bij: 14ink18594
Datum: 5 november 2014
Uw brief van:

Onderwerp: zienswijze OW 380 kV

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen omtrent
het ontwerp-inpassingsplan '380 kV doetinchem-Voorst grens' en het bijbehorende
milieueffectrapport.

Bij schrijven van 20 oktober 2009 hebben wij een inspraakreactie gegeven in het kader
van de startnotitie MER.Onder meer hebben wij verzocht om een alternatief tracé ten
oosten van Doetinchem, vanaf de A18 tot de bestaande verbinding Hengelo-Doetinchem,
in het MERte betrekken. Naar aanleiding daarvan is gesteld dat het niet wenselijk/zinvol
om een alternatief te onderzoeken, aangezien er in dat geval over een langere afstand
sprake zou zijn van een volledig nieuwe doorsnijding van het landschap.

Wij kunnen niet instemmen met die reactie. Het gegeven dan de bestaande 150 kV
verbinding kan worden opgeheven heeft blijkbaar geen enkele rol in die beantwoording
gespeeld. Wij wijzen u er op dat bij -nagenoeg- elk alternatief er sprake is van een
volledig nieuwe doorkruising van het landschap aangezien bij elke alternatief de
bestaande 150 kV verbinding gecombineerd wordt met de nieuwe 380 kV verbinding.
Wij verzoeken u dan ook in het milieueffectrapport alsnog het door ons voorgestelde
alternatief in het onderzoek te betrekken.
Het MERis, met het oog hierop, op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen.

In het inpassingsplan en het MERwordt ingegaan op het feit dat de nieuwe verbinding
niet ondergronds tot stand kan worden gebracht. Wij zijn van mening dat, gelet op de
ingrijpende en onomkeerbare inbreuk op het kleinschalige Achterhoekse
coulisselandschap, de wens tot verkabeling serieus moet worden genomen. AI eerder
hebben wij gepleit om de uitkomsten van de proef van verkabeling in het westen van het
land af te wachten, voordat in de Achterhoek een nieuwe bovengrondse verbinding wordt
gerealiseerd. Wij krijgen de indruk, gelet op het gestelde in het inpassingsplan en het
MER,dat de conclusies van die proef al getrokken zijn voordat de proef is gestart. Dit
achten wij onjuist. Aangezien de bovengrondse verbinding voor lange tijd wordt
gerealiseerd, verzoeken wij u de wijze van nieuwe verbinding afhankelijk te stellen van
de uitkomsten van de proef en tot dat moment geen nieuwe, althans geen nieuwe
bovengrondse, verbinding te realiseren.

IJ>
FSCVerzonden:
Papier

FSC"C017135

R3



Wij verzoeken u gelet op het bovenstaande, het inpassingsplan met het bijbehorende
MERin voorliggende zin niet vast te stellen.

Hoogachtend,
Burg 1n te en wethouders van Montferland,
Dr ,cr. ta ris, De b~rgemeest~, _
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ONTVANGEN 1 1 NOV 2014
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Doetinchem - Wesel 380 kV

Postbus 23

2290 AA Wateringen

datum: 4 november 2014 onderwerp: Zienswijze inpassingsplan380 kV
Doetinchem-Voorst (grens)

uw kenmerk: DGETM-EMI14160278
uw brief van: 30 september 2014
bijlagen:

ons kenmerk: 14u0020834 I 14zk026710
inlichtingenbij:
telefoonnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 september 2014 stuurde u ons het ontwerp-inpassingsplan 380 kVDoetinchem -
Voorst grens (DW380). Dit planmaakt, samen met de planvorming in Duitsland, een nieuwe
hoogspanningsverbindingmogelijktussen hoogspanningsstation Langeraken
hoogspanningsstationWesei in Duitsland. U stelt ons in de gelegenheid om een zieilsw1jzein te
dienen op dit plan. Hierbij ontvangt u onze zienswijze.

Nota van Antwoord
In maart 2014 stuurden wij u onze vooroverlegreactie in het kader van het artikel 3.1.1 Bro
vooroverleg. In de Nota van Antwoord beantwoordt u onze reacties. Het valt ons echter op
dat u in uw samenvatting en beantwoording niet onze reactie meeneemt wat betreft de
percelen Mussenhorstweg 4 en Broekstraat 5 inWehl.

Wijziging van de bestemming op de percelen Mussenhorstweg 4 en Broekstraat 5
Voor de percelen Mussenhorstweg 4 en Broekstraat 5 is in ons bestemmingsplan
Buitengebied - 2012 de bestemming 'Wonen' opgenomen. Deze bestemming valt binnen de
specifiekemagneetveldzone van de nieuwe verbinding.Volgens u horen deze percelen juist net
buiten de specifiekemagneetveldzone te vallen.Wij hebben hierover een meningsverschildat
in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 bijde AfdelingRechtspraak van de
Raad van State verder wordt uitgezocht. Zoals bekend heeft de Afdelingnog geen uitspraak
gedaan.

In uw ontwerp-inpassingsplan hebt u de bestemming van de percelen Mussenhorstweg 4 en
Broekstraat 5 gewijzigdin de bestemming 'Agrarisch - I'. In de versie van het plan dat u ons
heeft toegezonden in het kader van vooroverleg was dit nog niet het geval.Het verbaast ons
dat u, gezien de regelmatige contactmomenten met onze ambtenaren, hierover niet met ons
hebt gesproken. Het verbaast ons in deze ook dat u niet de uitspraak van de Raadvan State
afwacht met betrekking tot ons meningsverschilin deze kwestie.

Raadhuisstraat 2 Postbus 9020 7000 HA Doetinchern
T (0314) 377 377 F (0314) 343 437 gemeente@doetinchem.nl www.doetinchem.nl
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Het belangrijkste bezwaar tegen wijziging van de bestemming van deze percelen is dat door
dezewijziging de bewoners van Mussenhorstweg4 en Broekstraat 5, niet in aanmerking
kunnen komen voor een aankoopregeling.

De bestemming Agrarisch - I
Wij constateren overigens dat de in het ontwerp-inpassingsplanopgenomen bestemming
'Agrarisch - I' niet overeenkomt met de bestemming 'Agrarisch' zoalswij deze kennen in ons
bestemmingsplanBuitengebied - 2012.
Zoals eerder aangegevenzijn wij vanmening dat deze bestemming niet op de genoemde
locaties hoort. Mocht u onverhoopt toch besluiten dit wei te doen, vragenwij u om in het
kader van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van onze burgers de bestemming 'Agrarisch-I '
gelijk te laten luiden met de bestemming 'Agrarisch' zoalswij deze kennen in ons
bestemmingsplanBuitengebied - 2012.

Wij verwijzen u voor deze regels naar de website van de gemeente Doetinchem en/of de
website van ruimtelijke plannen.

Vragen
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met

op het nummer

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinforrneerd te hebben en zien uw reactie met
belangstellingtegemoet.

Met vriendelijke greet,
burgemeesteren wethouders
van Doetinchem,

secretaris

<;>: \p,L- burgemeester
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