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Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 5 april 2012 is bekend gemaakt dat het ontwerp van het bestemmingsplan 
"Portland" ter inzage ligt tot en met 17 mei 2012. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tijdens 
deze periode maakt TenneT TSO B.V. (verder te noemen TenneT) gebruik. 

Belang TenneT 
TenneT transporteert elektriciteit met een spanningsniveau van 110.000 Volt en hoger en beheert het hierbij 
behorende netwerk. Dit netwerk is als vitale infrastructuur aangemerkt en wordt om deze reden bewaakt, 
beheerd en onderhouden. Dit zijn onder andere hoogspanningsstations en ondergrondse en bovengrondse 
verbindingen. Waar nodig worden ook nieuwe bedrijfsmiddelen gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren 
wordt ruimte gezocht die, waar mogelijk en noodzakelijk, gereserveerd en veilig gesteld wordt voor nu en 
voor de toekomst. 

Motivatie inspraakreactie 
Binnen de grenzen van het plan bevindt zich een gedeelte van onze in het onderwerp van deze brief 
vermelde 150.000 Volt transportverbinding, te weten: 
- het bovengrondse gedeelte tussen mast nr. 6 nabij de Rijsdijk en het opstijgpunt bij mast nr. 9N nabij de 

Koedood; 
- het ondergrondse gedeelte tussen het vermelde opstijgpunt en Smitshoek ter hoogte van de gemeente

grens met Barendrecht. 

In het bestemmingsplan is door uw gemeente rekening gehouden met onze hoogspanningsverbinding. Ter 
bescherming van de belangen van TenneT verzoeken wij uw medewerking om de Regels aan te vullen. Dit 
is hieronder nader uitgewerkt en toegelicht. 
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Regels 
Artikel 3 Bedrijf 
In lid 3.2, sub d, is een bouwhoogte van overige andere bouwwerken vermeid van maximaal 10 meter. 
Omdat het portaal van ons opstijgpunt een hoogte heeft van bijna 15 meter, wordt verzocht om de vermelde 
bouwhoogte te wijzigen in 15 meter. 

Artikel 22 Leiding - Hoogspanning 
In lid 22.4 is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. Op basis van onze ervaringen in de dagelijkse 
praktijk bij het door derden uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van onze elektriciteits-

werken en/of in de belemmerde strook, verzoekt TenneT uw medewerking om ter meerdere zekerheid dit lid 
nog met de volgende vetgedrukte passages aan te vullen: 
- nieuw sub e: het aanleggen van watergangen en -partijen; 
- nieuw sub f: het leggen van kabels en leidingen. 

Artikel 23 Leiding - Hoogspanningsverbinding 
In lid 23.2.1 is een bouwhoogte vermeld van maximaal 40 meter. Omdat de hoogste hoogspanningsmast in 
het plangebied een hoogte heeft van bijna 55 meter, wordt verzocht om de vermelde bouwhoogte te wijzigen 
in 55 meter. 

In lid 23.4 is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. Op basis van onze ervaringen in de dagelijkse 
praktijk bij het door derden uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van onze elektriciteits-

werken en/of in de belemmerde strook, verzoek TenneT uw medewerking om ter meerdere zekerheid dit lid 
nog met de volgende vetgedrukte passages aan te vullen. 

nieuw sub e: het aanleggen van watergangen en -partijen; 
nieuw sub f: het leggen van kabels en leidingen; 
nieuw sub g: het plaatsen van onroerende objecten, geen bebouwing zijnde, zoals lichtmasten, 
wegwijzers en ander hoog straatmeubilair. 

Eventueel kan het huidige sub b: "het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze ingraven 
dan wel indrijven van voorwerpen" komen te vervallen omdat dit meer betrekking heeft op een ondergrondse 
verbinding. 

Overige informatie 
TenneT wijst erop dat het bij het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen noodzakelijk kan zijn om rondom de mast en onder de traversen (de 'zij-armen') 
te beschikken over voldoende vrije werkruimte. Deze ruimte is bijvoorbeeld nodig bij het opstellen van het 
benodigde materiaal en materieel hiervoor, zoals treklieren en haspels. Daarnaast kan het in bepaalde 
gevallen nodig zijn om de gronden binnen de belemmerde strook van de verbinding tijdens werkzaamheden 
tijdelijk te ontruimen. Hierbij kunnen ook wegen, fiets- en wandelpaden worden afgesloten. Bij verdere en/of 
een gewijzigde uitwerking van het gebied verzoeken wij u op voorhand rekening te houden met een vrije 
werkruimte rondom de masten van minimaal 50 bij 50 meter. 
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In het algemeen is TenneT geen voorstander om gronden onder een hoogspanningsverbinding aan te 
wenden voor doeleinden die gepaard gaan met verhoogde mensenconcentraties, maar kunnen het op grond 
van de normen die gelden voor de elektrische veiligheid niet verbieden. Wel wijst TenneT op het risico van 
het neervallen van ijs(pegels), sneeuw en/of verontreinigingen vanaf de masten en/of de fase- en bliksem-
draden bij bepaalde weersomstandigheden. 

Verder vraagt TenneT nieuwe inrichtings- of andere ruimtelijke plannen, besluiten en/of werkzaamheden 
tijdig te bespreken. Bijvoorbeeld tijdens het (voor)overleg voor deze nieuwe plannen en besluiten. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken, postbus 718, 6800 AS Arnhem of via het email-adres 
grondzaken@tennet.eu. 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de heer M.W.L. de Way 
van de afdeling Grondzaken, die bereikbaar is op telefoon 026-3731852. 

Uw reactie op deze brief wordt met belangstelling tegemoet gezien. 

Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V. 

D.E. (Dennis) Stufkens 
Manager Beheer & Instandhouding West 
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