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Geachte Minister,
Bij brief van 23 januari heeft u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
gevraagd om aan u advies uit te brengen voor 9 maart 2006 over de inhoud c.q. de reikwijdte en het detailniveau van de Strategische Milieubeoordeling (SMB) ten behoeve van
de partiële herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV)
voor opname van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding in de Randsta d. TenneT,
als netbeheerder, heeft het voornemen om deze nieuwe verbinding aan te leggen.
In de Startnotitie Strategische Milieubeoordeling pkb Ran dsta d 380 kV verbinding van
15 december 2005 worden vier alternatieve netconfiguraties – potentiële tracé’s – genoemd, te weten A1 (Wateringen – Beverwijk, via Bleiswijk), A2 (Wateringen – Leiden –
Beverwijk, met Leiden – Bleiswijk), A3 (Wateringen – Beverwijk en Wateringen – Bleiswijk) en B Beverwijk – omgeving Breukelen, Wateringen – Bleiswijk).
Gebruik maken van bestaande tra cés
In het voornemen is er geen alternatief uitgewerkt waarbij alleen bestaande tracés worden gebruikt en opgewaardeerd. De Commissie kan zich voorstellen dat dit kan leiden
tot alternatieven met beperktere milieugevolgen. De Startnotitie geeft hier geen uitsluitsel over. In de SMB dient een onderbouwing gegeven te worden van de gekozen alternatieven en met name dient te worden aangegeven waarom wel of niet voor het gehele tracé aansluiting is gezocht bij reeds bestaande hoogspanningsverbindingen.
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Beperking bandbreedte van de tra cés
In de startnotitie zijn de tracés nog slechts zeer globaal aangeduid. In de SMB zal een
nadere concretisering van de tracés dienen plaats te vinden. Hierbij kan - rekening houdend met het strategische niveau van de te maken beoordeling - een zekere ban dbreedte
worden aangehouden. Indien er wordt uitgegaan van (zeer) grote feitelijke bandbreedtes1 , dan zullen voorspelde effecten per tracé, vanwege de vele mogelijke verschillende
effecten, steeds meer vertroebelen en daardoor nauwelijks onderscheidend zijn. In de
situatie van (zeer) grote bandbreedtes zal de rol van deze SMB in de afweging ten behoeve van de besluitvorming uiterst beperkt worden – want alles lijkt op elkaar – en wordt
de inbreng van de milieugevolgen van de nu te maken keuze feitelijk doorgeschoven
naar het inrichtingsbesluit waarmee het gekozen tracé wordt geformaliseerd. Terwijl in
die situatie onbekend is of niet met andere alternatieven tot een beter optimum voor het
milieu gekomen kan worden. Een eenmaal gekozen tracé, kan naderhand bij de finale
uitwerking allerlei nadelige gevolgen veroorzaken, die bij de eerste té globale benadering
helemaal niet in beeld zijn geweest. Tevens kunnen de kosten naderhand enorm uit de
hand lopen, wanneer bij de globale tracékeuze onvoldoende met allerlei gevoeligheden
rekening wordt gehouden.
Methode van werken
Uitgangspunt vormt het initiatief van TenneT. Het initiatief dient samen met de doelstellingen van de initiatiefnemer in de SMB te worden beschreven.
De Commissie adviseert u in overweging te nemen om het proces van alternatievenontwikkeling en beschrijving van milieueffecten te structureren en te organiseren als een
(gedeeltelijk interactief), waarin het streven naar een positief getoonzette oplossing voor
de aanleg van een (of meer) nieuwe hoogspanningsleiding(en) en het minimaliseren van
onwenselijke milieueffecten met elkaar in evenwicht zijn. De Uitgangspunten zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 van de Startnotitie (kostenefficiëntie, rechtstandige tracés,
bun deling met andere grote infrastructuur, vermijden van stedelijke gebieden en vermijden natuurwaarden), vormen daarvoor een goede basis. Het bevordert de inzichtelijkheid van afwegingen als u verschillende alternatieven ontwikkelt waarin bijvoorbeeld de
aansluiting op de landscha ppelijke hoofdstructuur dan wel aansluiting op an dere grootschalige energie- of verkeersinfrastructuur is geoptimaliseerd.
In het SMB dient concreet te worden aangegeven wat de feitelijke bandbreedte is van de
tracés. Des te groter de bandbreedte van een tracé, des te meer potentiële effecten zullen
er in het SMB beschreven dienen te worden, om dat in die situatie veel meer (aanzienlijke) milieugevolgen aan de orde kunnen zijn. Per alternatief dienen de aanwezige gebiedskwaliteiten geïnventariseerd te worden. Dat kan mede op gron d van de in de Startnotitie genoemde gebiedstypen. Maar dit dient in elk geval ook te gebeuren op basis van
gevoelige gebieden vanwege:

1

Met de feitelijke bandbreedte w ordt bedoeld de concrete ruimte waarbinnen het tracé gerealiseerd zal w orden, bijvoorbeeld
een bandbreedte van 500 meter naar links en naar rechts.
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 Natuur: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, EHS, aanwezigheid van bijzon dere
soorten c.q. leefgebieden;
 Landscha p: Nationaal Landschap (’t Groene Hart), Belvedère-gebied, beschermde
monumenten, bijzon dere cultuurhistorie;
 Mens: grote bevolkingsconcentraties;
 Archeologie: gebieden met (zeer) hoge verwachtingswaarden.
Indien één of meerdere van de alternatieven geheel niet door of langs één van de vier
hiervoor genoemde gevoelige gebieden loopt (geldend voor de gehele bandbreedte), kan
een dergelijk alternatief of kunnen dergelijke alternatieven vanuit milieuperspectief als
voorkeursalternatief beschouwd worden.
Indien een alternatief door of langs één of meerdere gevoelige gebieden zal lopen, dan
dienen de ‘hot spots’ per alternatief concreet in beeld gebracht te worden. Waar lopen ze
door welk type gevoelig gebied en over welke afstand? Kunnen deze hot spots alsnog
vermeden worden, zo niet, dan dienen de mogelijke effecten binnen de gehele bandbreedte in het SMB beschreven te worden.
Beschri jving van effecten
In het SMB dienen de volgende aspecten in ieder geval beschreven te worden.







2
3

Beschrijf het voornemen, bestaande uit een locatie-onafhankelijke beschrijving
van de ingreep zelf (bovengronds en ondergron ds). Voor nieuwe tracés gecombineerd met een bandbreedte van bijv. 500 meter, waarbinnen deze ingreep plaatsvindt (of een andere goed gemotiveerde breedte van die zone). Voor bestaande
tracés kan dit zonder ban dbreedte.
Beschrijf de verschillende tracédelen, waaruit de alternatieven zijn opgebouwd
(bijv. Wateringen-Bleiswijk, Beverwijk-Breukelen, maar ook Beverwijk-Diemen).
Beschrijf de meest relevante gebiedskenmerken in het studiegebied (de zone
waarbinnen relevante gevolgen te verwachten zijn); schenk aandacht aan de
landschappelijke hoofdstructuur, de fysieke en planologische beperkingen, de
ruimtelijke dynamiek en de ecologische en cultuurhistorische waarden.
Zoek per tracédeel, rekening houdend met de gebiedskenmerken en de Randvoorwaarden en Uitgangspunten uit hoofdstuk 2 van de startnotitie, naar mogelijke deeltracés (zones) met zo be perkt mogelijke effecten. Motiveer daarbij de
gemaakte keuzes, zowel vanuit milieuperspectief als vanuit andere perspectieven. Geef op kaart de relevante VHR 2 - en EHS 3 -gebieden aan. Geef bovendien de
relevante vogeltrekroutes weer. Probeer met de deeltracés deze gebieden zoveel
mogelijk te vermijden. Waar dat niet lukt dienen de doorsnijdingen als ‘hot spots’
in het SMB genoemd te worden. Beschrijf globaal de te verwachten gevolgen per
gekozen tracédeel (incl. ban dbreedte) voor de meest relevante aspecten (natuur,
landschap, mens, archeologie) en geef waar mogelijk de ´hardheid´ van bepaalde
aannames aan (bijvoorbeeld ten aanzien van het mijden van kwetsbare plekken

VHR = Vogel- en Habitatrichtlijn.
EHS = Ecologische Hoofdstructuur.
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binnen de gekozen zone). Geef voor ‘hot spots’ binnen VHR-ge bieden op basis
van reeds beschikbare informatie het voorkomen van soorten en habitats op
gron d waarvan een VHR ge bied is aangewezen als speciale beschermingszone
(sbz). Geef aan voor welke soorten en/of habitats binnen de hot spot mogelijk
knelpunten gaan optreden. Geef voor hot spots binnen de (overige) EHS de (reeds
beschikbare) natuurdoeltypenkaart. Geef aan voor welke doeltypen en/of doelsoorten binnen de hotspot mogelijk knelpunten gaan optreden. Geef voor voge ltrekroutes weer voor welke prioritaire soorten uit de Vogelrichtlijnbijlagen binnen
de hot spot mogelijk knelpunten gaan optreden.
Combineer de te verwachten gevolgen van de tracédelen tot gevolgen per alternatief.
Vergelijk de alternatieven aan de hand van de gekozen milieu-aspecten en licht
de on derlinge vergelijking toe.

Geef op basis van expert judgement een kwalitatieve inschatting van de verschillen tussen de alternatieven, rekening houdend met de afzonderlijke effecten en de effecten in
samenhang (cumulatie/synergie). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen alternatieven:



waarvan uitgesloten is dat er significante gevolgen zullen optreden.
waarvan zeker of mogelijk sprake is van significante negatieve gevolgen. In dat
geval dient voor wat betreft het aspect natuur een passende beoordeling plaats te
vinden.

Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

mr. F.W.R. Evers
voorzitter werkgroep rsmb Hoogspanningsverbinding Randsta d 380 kV
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BIJLAGEN
bij het advies over de reikwijdte en het detailniveau van de
Strategische Milieubeoordeling PKB hoogspanningsverbinding
Randstad 380 kV

(bijlagen 1 t/m 3)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 januari 2006 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Bekendmaking in Staatscourant nr. 12 d.d. 2 5 januari 2006

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Ministerie van Economische Zaken
Bevoegd gezag: Ministerie van Econ omische Zaken
Besluit: partiële herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV), waarvoor een Planologische Kernbeslissing (PKB) nodig is.
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 24
Activiteit: aanleg van één of enkele tracés voor een 380 kV hoogspanningsverbinding
Procedurele gegevens:
startnotitie strategische milieubeoordeling: 26 januari 2006
advies strategische beoordeling uitgebracht: 16 maart 2006
Bijzonderhe den: met het realiseren van deze verbinding ontstaat een 380 kV
ringstructuur binnen de Randsta d.
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mr. S. Pieters
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Op basis van verschillende netconfiguraties zal bekeken worden
wat de gevolgen per tracé zullen zijn voor met name mensen,
natuur en landschap. Op basis van dez e informatie kan vervolgens
besloten worden welk(e) tracé(s) de voorkeur geniet (en) om te
komen tot een 380 kV ringnetstructuur binnen de Randstad.
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