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Beste leden en burgerleden,
Onlangs bent u geïnformeerd dat projectboek 3 (https://projecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost-projectboek-3/cover)
waarin de verschillende varianten voor het zuidelijke 380kV tracé zijn opgenomen, ter inzage ligt. Inmiddels heeft de
minister de samenwerkende regionale gemeenten om advies gevraagd. Daarnaast hebben verschillende
belanghebbenden hierop per brief gereageerd. De ontwikkeling leeft en omdat we op dit moment er volop mee bezig zijn,
ontvangt u bij deze een update en een verduidelijking van het proces.
ln juli 2017 heeft de minister van Economische zaken en Klimaat een voorgenomen tracé gekozen. Hier is een zorgvuldig
proces aan vooraf gegaan waarbij de verschillende tracékeuzes zijn afgewogen. Omdat het hier een tracékeuze op
hoofdlijnen betreft, bent u als raad hierbij betrokken middels een gevoelenspeilende raadsmededeling. Uiteindelijk heeft
de minister het advies van de samenwerkende overheden overgenomen is er voor het grondgebied van Bergen op Zoom
gekozen voor het zuidelijke tracé zoals hieronder weergegeven.
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Met het tracé op hoofdlijnen is vervolgens de volgende fase ingegaan waarbij het zuidelijke tracé is uitgewerkt in
verschillende varianten. Hierbij komt het vooral aan op een goede ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding
in het gebied. De globale loop van het tracé zal hiermee niet meer veranderen. Er zijn diverse werkateliers gehouden met
de omgeving en betrokken partijen om deze varianten te bespreken. Hiermee is het proces in de uitvoering terecht
gekomen. Wij zijn nu samen met de overige regionale overheden in overleg om te komen tot één regionaal advies. Wij
zullen in dit proces aandacht vragen voor de ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding. Ook de reacties,
zoals die van de samenwerkende belanghebbenden Brabantse Wal, worden hierbij meegenomen. Het gezamenlijke
advies wordt aan de minister aangeboden.
Het is de verwachting dat het regionale advies eind mei/begin juni af is. Dat is het ook het moment waarop wij u zullen
informeren welke varianten voor ons grondgebied in het advies zijn opgenomen. Tevens zullen dan alle ingekomen
reacties worden beantwoord.
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