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Woord vooraf 
Van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage 
voor Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg. Iedereen kon 
hierop reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode. 

Waarom is dit project nodig? 
De huidige capaciteit van de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel- 
Geertruidenberg is niet meer toereikend. In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. 
Bovendien ontstaan er als gevolg van de toename van zonne-energie en windenergie ook meer 
pieken in het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, 
werkt aan de vergroting van de transportcapaciteit van 3 naar 4 kA (kilo Ampere), door het 
vervangen van de geleiders. Dit wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de verbinding (waar 
nodig vervangen van staalprofielen, bouten en moeren en schilderwerk). 

Digitale informatiebijeenkomst 
Normaal gesproken worden fysieke inloopbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het coronavirus 
organiseerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met TenneT twee 
digitale informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kreeg u informatie over de 
werkzaamheden die uitgevoerd worden, de effecten van de werkzaamheden op de omgeving, de 
planning en de rijkscoördinatieprocedure. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De 
digitale informatiebijeenkomsten waren op: 

• Dinsdag 12 oktober van 19–21.00 u
• Donderdag 14 oktober van 19–21.00 u

U kon zich op de website van Bureau energieprojecten www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-
Geertruidenberg aanmelden voor één van de digitale informatiebijeenkomsten. Na aanmelding 
ontving u uw link voor deelname. 

Zienswijzen 
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de reactietermijn in totaal 3 zienswijzen binnengekomen. De 
zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze inspraakbundel 
downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.  

Wat is de verdere procedure? 
De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet 
reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze 
tegen uw belangen ingaan. 
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Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten 

Van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage 

voor Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg. In deze periode 

kunt u hierop reageren.

Waarom is dit project nodig? 

De huidige capaciteit van de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel-
Geertruidenberg is niet meer toereikend. In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. 
Bovendien ontstaan er als gevolg van de toename van zonne-energie en windenergie ook meer pieken 
in het elektriciteitstransport. TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, werkt aan de 
vergroting van de transportcapaciteit van 3 naar 4 kA (kilo Ampere), door het vervangen van de 
geleiders. Dit wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de verbinding (waar nodig vervangen 
van staalprofielen, bouten en moeren en schilderwerk).

Digitale informatiebijeenkomsten 

Normaal gesproken worden fysieke inloopbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het coronavirus 
organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met TenneT twee 
digitale informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de werkzaamhe-
den die uitgevoerd worden, de effecten van de werkzaamheden op de omgeving, de planning en de 
rijkscoördinatieprocedure. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De digitale informatiebijeenkomsten zijn op:
• Dinsdag 12 oktober van 19–21.00 u
• Donderdag 14 oktober van 19–21.00 u
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U kunt zich op de website van Bureau energieprojecten www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-
Geertruidenberg aanmelden voor één van de digitale informatiebijeenkomsten. Na aanmelding 
ontvangt u uw link voor deelname. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van tevoren doorgeeft.

Wilt u reageren? 

U kunt van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 reageren op de ontwerpbeslui-
ten. Dit heet het indienen van een zienswijze.

In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op 
www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken in het Gemeentekantoor van 
Sliedrecht, Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht. In verband met de coronamaatregelen kunt u op deze 
locatie alleen op afspraak de documenten inzien. Neemt u hiervoor contact op via telefoonnummer 
0184- 495999.

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.
• Digitaal: via de website www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg
• Post: Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt BBB 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg.
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbeves-
tiging sturen.
• Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg? 

De ontvangen reacties worden bekeken bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u niet 
reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze 
tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg en 
alle bijbehorende stukken vindt u op www.rvo.nl/Krimpen-ad-IJssel-Geertruidenberg Heeft u vragen 
over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens de online 
informatiebijeenkomst.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen/reacties 
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. 
Door te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. De 
zienswijzen zijn opgenomen vanaf pagina 7. 

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ‘Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- 
Geertruidenberg’ 

Registratienummer Zienswijzenummer 

202100520 202100520 

202100614 202100614 

202100631 202100631 
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Zienswijzen 20200520 tot en met 20200631 
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202100520

Verzonden: 10/6/2021 6:14:59 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg
Achternaam: 
T ussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Nee

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

Onderhoud op langere termijn. Toenemend storm-risico

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Nee

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Waarom gaat deze leiding niet ondergronds? Met de huidige technieken is diep onder het maaiveld 
boren mogelijk. Dit plan is werken met de techniek van jaren terug. Ik begrijp de hogere initiële 
investering, maar op termijn weegt dat toch op tegen de hoge onderhoudskosten van een grote 
hoeveelheid stalen masten.

Met de verwachting dat er in de toekomst sterkere wind / meer stormen te verwachten zijn, neemt 
ook de kans op draadbreuk toe. De zachte veenbodem zal op grote diepte weinig bewegen en er is 
voldoende grondwater voor het koelen van de ondergrondse draden.



202100614

Verzonden: 10/18/2021 7:54:22 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg
Achternaam: 
T ussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens: 
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

beter benutten bestaande 380kv Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Dit kan ik niet beoordelen, echter ik ben wel van mening dat het onvolkomenheden bevat.

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

Ja. Want als de capaciteit transport wordt vergroot, betekent dit m.i. dat er ook meer elektriciteit 
wordt opgewekt t.h.v. Trafostation Tennet te Krimpen a/d IJssel met alle gevolgen van dien. 
(Geluids- en trillingshinder!!)

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja. Er is al sinds enige jaren sprake van hinder, veroorzaakt door bromtoon en (geluids) trilling. 
Naarmate er meer stroom moet worden opgewekt zijn we bevreesd dat deze hinderlijke bijgeluiden 
ook verder zullen gaan toenemen.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Waarom wordt er in dit ontwerpbesluit niet gesproken over geluidsoverlast van een door Tennet 
nieuw te bouwen transformator. Er zijn reeds zorgen geuit over geluidsoverlast waar laagfrequent 
geluid (een zogenaamde bromtoon) en de mogelijke negatieve effecten van elektromagnetische 
straling.



Verzonden: 10/26/2021 4:49:32 PM 
Onderwerp: Zienswijze 

Project: Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg 
Achternaam:  
Tussenvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:   
Woonplaats:  
Land: Nederland 
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  
Als: Particulier 
(Mede) namens:  
Organisatie:  

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking? 

- 

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 aangeven hoe? 

In de krant heb ik gelezen dat de elektriciteitsmast vlakbij mijn woning wordt verzwaard. De 
elektriciteitsdraden lopen ongeveer 2 meter naast mijn woning, maar de mast is 110 meter hoog 
en de ijzel komt niet recht naar beneden, vandaar dat er kans op schade is. Bij een eerdere 
verzwaring in 1979 heb ik een schadevergoeding gekregen in verband met ijzel (ijspegels) (zie 
bijlage uitgekeerde vergoeding). Dit liep via NV Elektriciteitsbedijf Zuid-Holland Zuid en is 
bevestigd per brief (brief dd. 19-3-1979 kenmerk 38/471 vd/PB) (zie bijlage besluit tot 
vergoeding). Ik wil graag dat mijn recht op schadevergoeding wordt geüpdate nu de betreffende 
mast opnieuw wordt verzwaard. Mogelijk ontstaat door het vergroting van de transportcapaciteit 
een grotere kans op schade. Als er schade ontstaat dan wil ik daarvoor een schadevergoeding 
ontvangen.  

84497684_6996199_scannen0001.jpg 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen? 

zie bijlage besluit tot vergoeding 

84497684_6996200_scannen0002.jpg 
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In antwoord op Uw brief van 6 dezer berichten wig U,
dat wij bereid zijn één van de sohadebepalingen van. de za
kelijke rechten die ten behoeve van bovengenoemde verbin
ding zijn gevestigd, op Uw onroerend goed van overeenkomstige 
toepassing te verklaren. WiJ hebben hierbij overwogen, dat
hoewel Uw unro&rend goed zich buiten de met het zakelijk 
recht belaste strook bevindt, dit onlangs toch getroffen ia
door van de hoogspanningfllijn neergevallen ijzel.

De bepaling waar het hier ón gaat luidt als volgt: 
"Schade door ongewone gevolgen van de aanwezigheid van 
de hoogspanningslijn. op, in of boven de belaste strook, 
wordt aar. de eigenaar, pachter of andere rechtmatige 
gebruiker vergoed, met uitzondering van de schade die 
is veroorzaakt door hun schuld".

WiJ vertrouwen deze kwestie hiermede naar Uw genoegen
te hebben geregeld.

Cöll.:, Hoogachtend, 
N.Vr El0ctriciteitsbedriJf

Zui.d-Hollfuid,

• 4 iW-q 74 aa 7
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Adviesbureau P. Bakker B,V.
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^o=lbus 145

Betreft: ^selèchadê nabij J80 k7-varhinding der E.3.Ti. — bij 
Baanlioak.

Mijnheer,

Cp versoek van de E.Z,H. delan wij J mede, dat deae ala 9nver- 
pliüïit beTéid ia de schade te hetrj".ent die dqar ijselval dsse 
wintai' is toeftöbracht adü, Ów huis en antenwe-masfc bij Uw auia.
Reide objecten bevinden zich buitan da zakelijk 3?echt-ströök der 
bovengenoemde verbinding.

Volgens Uw opgaven en Uw leverancier ei./of aannemer □edraagt de 
totals schade;
aan onroerend goed dakkapel etc. ƒ 687,50

'- KUBt-antenme in tuin - 1.1^8,66

tezamen ƒ 1*B36,16

Over Uw vraag besproken net de E,E,W. betjreffer,de een zakelijk 
recht sal E.3.H, sioh beraden en U nader berichten.

De bijEHsnde kwitantie ontvangen wij g44me ondertekend terug, 
waarna deze aar de E.Z.H, aal wbrüen daorgestuurd.

Tenslotte versoóken wij U ond&rnan bij de kwitantie ean te geven 
Uw nujzmar van bank- of girorekening.

Bijlag*n.

Advi&sbuköau P-Bakkar B.V*
Hoogachtend,

pajïgrra 23*Sa BpnWtfi* A^WW^iRK Dwdrefiht rikfir. 4fl.3d97.117 Ln.v AchlesburMu P. F=jAkPf BV

wardato>gWD Bwd^M rii M*n
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