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Korte toelichting op raadsvoorstel vaststellen notities 150 kV ondergronds 
kabeltracé D'drecht-Albl'dam, en het niet opstellen van een MER 

 

Waarom een nieuwe 150 kV kabel? 

1. Tennet heeft als wettelijke taak vanuit de Netcode te zorgen dat er voldoende stroom is. 

2. Op dit moment is het zo dat er geen leveringszekerheid is als er onderhoud moet worden 

gepleegd of als er calamiteiten zijn. 

3. Daarom moet er een nieuwe ondergrondse kabel komen. 

 

Wat is er nu berekend met betrekking tot de magneetveldzones? 

1. Er is door Tennet uitgerekend dat de magneetveldzone als gevolg van de nieuwe kabel 25 

meter is aan beide zijden van het kabeltracé (gerekend vanuit het hart van het kabeltracé). 

2. Omdat de ondergrondse kabel zoveel als mogelijk het tracé volgt van de bestaande, 

bovengrondse 150 kV hoogspanningslijnen, wilde het college ook weten wat de 

magneetveldzone wordt als de nieuwe kabel er ligt in combinatie met de reeds bestaande 

leidingen. 

3. Tennet wilde deze berekening niet uitvoeren. Gelet op de bezorgdheid omtrent de 

magneetveldzone in Papendrecht, heeft het college daarom besloten zelf opdracht gegeven 

(en betaald) voor een gecombineerde magneetveldberekening. 

4. Allereerst is de magneetveldzone voor de bovengrondse hoogspanningslijn berekend. Dus 

zonder de ondergrondse 150 kV kabelverbinding. Uit die berekening blijkt dat de 

magneetveldzone 105 meter aan beide zijden van de verbinding bedraagt, gemeten vanuit 

het hart van het tracé.  

Opgemerkt wordt dat de gemeente geen onderhandelingspositie heeft als het gaat om het 

ondergrond brengen van de andere hoogspanningskabels en dat dit tevens buiten de 

discussie over de 380 kV valt. 

5. Vervolgens is de gecombineerde magneetveldzone berekend. Dus de combinatie van de 

reeds aanwezige magneetveldzone en de magneetveldzone vanwege de aanleg van de 

nieuwe kabel. 

6. Uit de gecombineerde berekening naar de magneetveldzone blijkt dat de breedte van de 

magneetveldzone niet wijzigt door de aanleg van de nieuwe kabelverbinding. Dit komt met 

name vanwege de breedte van de magneetveldzone van de bovenlijn ten opzichte van de 

nieuwe kabelverbinding. 

 

Welk besluit ligt nu voor? 

1. Omdat de aanleg planologisch niet mogelijk is moet er een nieuw bestemmingsplan komen 

om de aanleg van het nieuwe kabeltracé mogelijk te maken. 

2. Nieuwe wetgeving schrijft voor dat eerst moet worden bekeken welke gevolgen de aanleg 

van een dergelijk kabeltracé heeft voor het milieu. 

3. Dit is beschreven in de aanmeldnotitie m.e.r. onderbouwd door de benodigde onderzoeken. 

4. Deze notitie is uit het oogpunt van zorgvuldigheid, mede gelet op de gevoeligheid van de 

magneetveldzone, 2x beoordeeld door de collega's van de omgevingsdienst. 
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5. De omgevingsdienst heeft aangegeven dat door Tennet afdoende onderzoek is gepleegd 

naar de gevolgen voor het milieu. Tennet heeft alle benodigde onderzoeken gedaan en de 

onderzoeken zijn zorgvuldig uitgevoerd. 

6. De conclusie is dat het niet noodzakelijk is alsnog een Milieu Effect Rapport op te stellen 

omdat door de aanleg van het nieuwe kabeltracé geen belangrijke nadelen voor het milieu 

zijn te verwachten. Wanneer de gemeenteraad besluit tot het opstellen van een MER dan zal 

Tennet mogelijk bezwaar aantekenen tegen het raadsbesluit en de provincie gaan vragen om 

een inpassingsplan op te stellen. 


