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Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
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Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Randstad
380 kV hoogspanningsverbinding Wateringen-Zoetermeer

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffectrapport over Randstad 380 kV hoogspanningsverbindinig WateringenZoetermeer,
uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken door de Commissie voor
de milieueffectrapportage; namens deze
de werkgroep m.e.r.
Randstad 380 kV hoogspanningsverbindinig Wateringen-Zoetermeer,
de secretaris

de voorzitter

drs. R.A.A. Zwiers

drs. L. van Rijn-Vellekoop
Utrecht, 26 juni 2007
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1.

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES
TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil in de Randstad een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen die Wateringen,
via Zoetermeer verbindt met Beverwijk.
Het tracé en de uitvoeringswijze van de verbinding worden bepaald door de
Minister van Economische Zaken (EZ) in samenspraak met de Minister van
Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Dit gebeurt
in twee aparte procedures: eerst wordt de procedure doorlopen voor het traject Wateringen-Zoetermeer (de “Zuidring”), en daarna (met een gedeeltelijke
overlap) het traject Zoetermeer-Beverwijk (de “Noordring”).
Dit advies van de Commissie van de m.e.r. gaat over het traject WateringenZoetermeer.
Ten behoeve van de besluitvorming over het tracé en de uitvoeringswijze
wordt een besluit-MER opgesteld1. In dit richtlijnenadvies geeft de Commissie
aan welke informatie het MER moet bevatten. De Commissie constateert dat
ten tijde van het opstellen van dit advies de PKB Randstad 380 kV hoogspanningsleiding nog niet is vastgesteld door de Eerste- en Tweede Kamer.
Als belangrijkste aspecten voor de beschrijving van het MER, ziet de Commissie:
 de benadering en concretisering van het initiatief als een regionale
ruimtelijke ontwerpopgave waarin het verband tussen de hoogspanningsverbinding en het landschap op verschillende schaalniveaus
wordt uitgewerkt en een daaruit ontwikkeld voorkeursalternatief met
een navolgbare onderbouwing van de gemaakte keuzes;
 een beschrijving van de effecten op landschaps-, natuur- en gezondheidswaarden;
 een mma op grond van overwegingen ten aanzien van landschappelijke kwaliteit, effecten op natuurwaarden, effecten op woon- een leefomgeving en effecten in de aanlegfase. Element van het mma is een geoptimaliseerde landschappelijke inpassing in de Groenblauwe Slinger;
 een zelfstandig leesbare samenvatting.
In de volgende hoofdstukken geeft de Commissie weer welke informatie in het
MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar advies voort op
de startnotitie. Dat wil zeggen dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar
in combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.

2.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

2.1

Achtergrond, probleemstelling en doel
Volgens de startnotitie is de nieuwe verbinding nodig om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor elektriciteitstransport. Geef aan op grond van
welke (milieu-)overwegingen in de PKB Randstad 380kV-verbinding gekozen

1

Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure en de rol van de Commissie wordt verwezen naar bijlage 3.
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wordt voor het traject Wateringen-Zoetermeer. In de startnotitie wordt de gevolgde procedure beschreven. Dit kan overgenomen worden in het MER.

2.2

Beleidskader
De startnotitie bevat al een uitgebreide opsomming van beleidskaders. Geef
aan welke randvoorwaarden voortkomen uit de voor dit initiatief relevante
ruimtelijke plannen/programma’s, zowel op regionaal, provinciaal als nationaal niveau, en licht dit waar mogelijk toe met goed leesbaar kaartmateriaal.

2.3

Te nemen besluit(en)
In de startnotitie wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen
de Rijksprojectenprocedure en de Rijkscoördinatieregeling. Dit kan in het
MER worden overgenomen. Beschrijf daarnaast:
 welke besluiten in samenhang met het tracébesluit genomen moeten
worden om het initiatief doorgang te laten vinden;
 welke informatie, bevindingen en randvoorwaarden een rol spelen bij
de watertoets;
 of, en zo ja waar, ontheffingen nodig zijn op grond van de Flora- en
faunawet (paragraaf 4.3).

3.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

3.1

Algemeen
Het initiatief zal onderdeel uitmaken van de nationale hoofdinfrastructuur en
is in die zin vergelijkbaar met de grote waterwerken en het hoofdwegennet.
Het initiatief vindt plaats in een regio waar verstedelijking en landschapsontwikkeling de afgelopen en de komende jaren de toon zetten.







3.2

Beschrijf waar het initiatief verenigbaar is met andere bestaande ruimtelijke plannen en voornemens of zelfs kansen biedt voor kwaliteitsverbetering, dan wel daarmee conflicteert.
Beschrijf de mogelijkheden om geconstateerde knelpunten, bijvoorbeeld de totstandkoming van de Groenblauwe Slinger, op te lossen en
betrek daarbij de mogelijkheid om deze via synergie versneld te realiseren.
Geef aan welke knelpunten of mogelijkheden realisatie van het voornemen oplevert voor toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen. Geef dit
aan voor zowel bovengrondse als ondergrondse aanleg.
Geef op kaart de toekomstige water- en moerasstructuur aan.
Gebruik bij deze punten (actueel) kaartmateriaal van voldoende detaillering.

Alternatieven
In de PKB wordt gesteld dat hoogspanningsverbindingen in beginsel bovengronds worden aangelegd, maar dat daarvan kan worden afgeweken in land-
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schappelijk en ecologisch kwetsbare gebieden, in geval van ontwerptechnische beperkingen en/of vanwege bestaande regelgeving.
De startnotitie deelt de Zuidring op in vijf deeltrajecten. Per deelgebied wordt
gezocht naar een optimale inpassing van de hoogspanningsverbinding. Per
deelgebied worden zowel bovengrondse als ondergrondse mogelijkheden onderzocht. Deze in de startnotitie beschreven benadering van het optimaliseren
van deeltrajecten heeft als risico dat het leidt tot landschappelijke ‘verrommeling’. Maak duidelijk hoe met deze benadering de landschappelijke eenheid
gewaarborgd kan worden.
De landschappelijke kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Het initiatief
zal de komende vijftig jaar het landschappelijke aanzien van het gebied (mede)
bepalen en het vindt plaats in een verstedelijkt gebied waar landschappelijke
waarden schaars zijn. Benader het initiatief als een regionale ruimtelijke ontwerpopgave waarin het verband tussen de hoogspanningsverbinding en het
landschap op verschillende schaalniveaus wordt uitgewerkt. Ontwikkel daarbij integrale alternatieven, waarbij landschappelijke eenheid als eerste uitgangspunt genomen wordt en werk op basis daarvan verdere varianten en het
voorkeursalternatief uit met mitigatie van milieu- en gezondheidseffecten.
Omdat per deelgebied al een ondergrondse variant wordt onderzocht past bij
de te onderzoeken alternatieven, naast een integraal alternatief met een volledig bovengrondse, tevens een alternatief met een (zo volledig mogelijke) ondergrondse aanleg van de Zuidring.
Bovengrondse aanleg
Beschrijf aan welke technische specificaties voldaan moet worden voor succesvolle toepassing van de M-compactmast. Beschrijf hun mogelijke milieueffecten (bijvoorbeeld ten aanzien van de fundaties of ten aanzien van het aantal draadslachtoffers) en vergelijk deze met de standaard 380 kV-mast en de
vier-circuit 150/380 kV combinatiemast.
Geef de mogelijkheden om hoogspanningsmasten ook voor andere doeleinden
te gebruiken.
Ondergrondse aanleg
Voor de ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbindingen (wisselstroom)
zijn bovengrondse componenten nodig (voor blindstroomcompensatie, condensatorbanken, smoorspoelen etc.). Beschrijf een geoptimaliseerde opstelling
van de benodigde componenten bij een (zo volledig mogelijke) ondergrondse
aanleg in de landschappelijk en ecologisch hoog gewaardeerde gebiedsdelen.
Ga in op het gebruik van nieuwe alternatieve technieken (met name gelijkstroom).
Ga in op de voor- en nadelen van de aanleg middels het graven van sleuven
en gestuurde boringen en de keuze voor één van beide technieken in relatie
tot gebiedseigenschappen en flexibiliteit in tracékeuzes.

3.3

Referentie
Als referentiesituatie dient de huidige situatie genomen te worden inclusief de
autonome ontwikkeling.
 Betrek bij de autonome ontwikkeling de landschappelijke en recreatieve inrichtingsvoornemens en de ecologische doelen die zijn opgenomen
voor de ‘Groenblauwe Slinger’.
 Geef de huidige en toekomstige relevante vogelbewegingen weer.
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3.4

Meest milieuvriendelijk alternatief
Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of verbetering van het milieu en
binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen.
Motiveer de keuze voor het onderliggende alternatief voor het mma, namelijk
ondergrondse of bovengrondse aanleg of een mengvorm. Betrek hierbij de
overwegingen ten aanzien van de landschappelijke kwaliteit, effect op natuurwaarden, effecten op woon- een leefomgeving en effecten in de aanlegfase.
Belangrijke elementen voor verdere optimalisatie van het mma zijn:





mogelijkheden voor landschapsversterkende maatregelen om de effecten van hoogspanningsleidingen in evenwicht te brengen met belangrijke landschapskenmerken;
extra inspanningen boven de reeds voorgenomen maatregelen om
schade aan natuurwaarden (zoals draadslachtoffers) te voorkomen of
te mitigeren;
maatregelen om de 0,4 micro-Tesla zone van het initiatief te verkleinen;
mogelijkheden om de uitvoering van de Groenblauwe Slinger te versterken/versnellen. Onderzoek bijvoorbeeld de mogelijkheid om door
graafwerkzaamheden werk-met–werk te maken met de toekomstige
waterstructuur in de Groenblauwe Slinger of over de stroken met zakelijk recht openbare fiets- of wandelroutes aan te leggen.

Hoewel geen verplicht onderdeel voor het MER adviseert de Commissie (globaal) inzicht te geven in de investerings- en exploitatiekosten van de verschillende alternatieven en varianten.

4.

MILIEUASPECTEN
De startnotitie gaat al uitgebreid in op de te onderzoeken milieueffecten. Onderzoek in aanvulling daarop de volgende effecten.

4.1

Effecten tijdens de aanlegfase
Beschrijf de effecten van de alternatieven tijdens de aanlegfase op:
 geluidhinder en verkeersoverlast;
 landschap en natuur;
 bodem en grondwater.

4.2

Landschap, archeologie en cultuurhistorie
Maak met behulp van visualisaties de effecten van de verschillende alternatieven op het onder- en achterliggende landschap inzichtelijk. Ga daarbij in
op de belevingswaarde van het initiatief als nationaal infrastructureel element. Beschrijf en visualiseer de spanning tussen:
 het karakter van het initiatief als nationale infrastructuur en het beeld
dat daar bij hoort en
 de regionale landschappelijke structuur die wordt doorsneden.
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Maak, waar van toepassing, de effecten inzichtelijk op cultuurhistorische en
archeologische waarden.

4.3

Natuur
Gebiedsbescherming
Beschrijf de mogelijke invloed van het voornemen (zowel in positieve als negatieve zin) op bestaande beschermde natuurgebieden waaronder de in de omgeving aanwezige Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Eendenkooi Schipluiden, Zuidpolder van Delfgauw, Ackerdijkse Plassen en Bergboezem Oude
Leede). Door de realisatie van de Groenblauwe Slinger verandert de omgeving
sterk: geef aan hoe het voornemen zich manifesteert in de toekomstige moerassen, bossen en wateren en maak hierbij gebruik van visualisaties.
Het initiatief kan invloed hebben op een kwetsbaar gebied ook al is het niet
hierin gelegen (externe werking). Maak onderscheid tussen de verschillende
gebieden en geef hiervan de status aan. Ga in op de voor het gebied geldende
instandhoudingsdoelstellingen dan wel ontwikkelingsdoelstellingen. Geef aan
voor welke doeltypen en/of doelsoorten mogelijk knelpunten gaan optreden.
Geef voor vogeltrekroutes weer voor welke vogelrichtlijn- en doelsoorten mogelijk knelpunten gaan optreden. Maak een schatting van de hoeveelheid draadslachtoffers in de huidige en toekomstige situatie.
Mocht op grond van objectieve gegevens niet uit te sluiten zijn dat significante
gevolgen mogelijk zijn op op afstand gelegen Natura 2000-gebieden (bijvoorbeeld op de in de omgeving foeragerende lepelaars van Voornes Duin), dan is
een passende beoordeling nodig op grond van de Natuurbeschermingswetgeving. Hoewel het niet verplicht is (indien van toepassing) de passende beoordeling in het MER uit te voeren adviseert de Commissie dan in ieder geval de
oriëntatiefase in het MER op te nemen.
Soortenbescherming
Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) is een aantal planten- en diersoorten beschermd. Ga na of het initiatief zal leiden tot in de Ffw genoemde verboden gedragingen. Indien dat het geval is, zal een ontheffing op grond van
artikel 75 Ffw moeten worden aangevraagd. Geef aan in welke mate een gedragscode, voor het verrichten van werkzaamheden aan individuele masten,
bij kan dragen aan consistentere soortenbescherming (bijvoorbeeld overal op
dezelfde wijze rekening houden met het vogelbroedseizoen).

4.4

Gezondheid
Uit diverse inspraakreacties blijkt dat er bij omwonenden grote bezorgdheid
bestaat over de gezondheidseffecten van het initiatief. Daarom adviseert de
Commissie hier in het MER diepgaand op in te gaan.
 Geef aan of er gezondheidseffecten te verwachten zijn als gevolg van de
blootstelling aan het magnetische veld veroorzaakt door het initiatief
(zowel bij bovengrondse als ondergrondse aanleg) en zo ja welke.
 Beschrijf voor alle alternatieven de 0,4 micro-Tesla zone. Beschrijf wat
in dit verband verstaan wordt onder ‘langdurig verblijf’ en betrek hierbij de mate van overschrijding van de 0,4 micro-Tesla zone. Geef ter
vergelijking het gangbare niveau van de achtergrondblootstelling weer.
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4.5

Geef aan wat bekend is over de werking van het nieuwe type mast en
welke mitigerende maatregelen getroffen worden indien het masttype
niet aan de verwachtingen voldoet.
Geef aan of, en zo ja in welke mate het initiatief als barrière kan werken. Beschouw hierbij ook de mogelijke invloed van de risicoperceptie
op de gezondheid van omwonenden in het algemeen en op hun recreatieve activiteiten in het bijzonder en ga daarbij uit van bestaande informatie.2

Bodem en water
Beschrijf de effecten op de bodem en het grondwater van de verschillende
alternatieven, tegen de achtergrond van de gedifferentieerde gebiedseigen opbouw van bodem en grondwaterprofielen (bijvoorbeeld veenpolders, droogmakerijen, kades en boezemwater). Geef aan in hoeverre grondverbetering noodzakelijk is met gebiedsvreemde grond of materialen.

4.6

Woon- en leefmilieu
Aanleg van een bovengronds hoogspanningstracé door deze gebieden staat
volgens veel insprekers op gespannen voet met de gerealiseerde kwaliteiten.
Ga in het MER hier op in en geef aan op basis van bestaande inzichten in
welke mate het initiatief het woongenot kan aantasten.3

5.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN
Voor de onderdelen “vergelijking van alternatieven”, heeft de Commissie naast
de vereisten uit Wm art 7.10 geen aanbevelingen.

6.

LEEMTEN IN MILIEU-INFORMATIE
Geef aan in hoeverre sprake is van leemten in milieu-informatie zoals het
nieuwe masttype, draadslachtoffers en de wetenschappelijke onzekerheid over
de gezondheidsrisico’s die samenhangen met elektromagnetische velden en
draadslachtoffers.

7.

EVALUATIEPROGRAMMA
Geef in het MER een aanzet tot een evaluatieprogramma. Ga daarbij in op de
gevolgen voor:
 landschappelijke kwaliteit;
 natuurwaarden, waaronder gevolgen voor de vogelstand;
 gezondheid;
 recreatie.

2

3

Zie bijvoorbeeld. ‘Hinder door milieufactoren en de beoordeling van de leefomgeving in Nederland’, RIVM rapport
815120001 / 2004.
Zie bijvoorbeeld: ‘Van fysieke kenmerken naar landelijke schoonheid’, Alterra, rapport 718, 2003 en ‘Landschap
Idols’, Alterra rapport 1402, 2006.
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8.

VORM, PRESENTATIE EN SAMENVATTING VAN HET MER
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Centraal in de samenvatting staan:
 De gevolgen voor landschap, recreatie en natuurwaarden;
 De gevolgen voor gezondheid;
 De verschillen tussen ondergrondse en bovengrondse aanleg voor gezondheid, recreatie, landschap, ecologie, en financiën.
Gebruik recent kaartmateriaal met duidelijke legenda en goed leesbare topografische namen.
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richtlijnenadvies uitgebracht: 26 juni 2007
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Als belangrijkste aspecten voor de beschrijving van het MER, ziet de Commissie:
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ruimtelijke ontwerpopgave waarin het verband tussen de hoogspanningsverbinding en het landschap op verschillende schaalniveaus
wordt uitgewerkt en een daaruit ontwikkeld voorkeursalternatief met
een navolgbare onderbouwing van de gemaakte keuzes;
 een beschrijving van de effecten op landschaps-, natuur- en gezondheidswaarden;
 een mma op grond van overwegingen ten aanzien van landschappelijke kwaliteit, effecten op natuurwaarden, effecten op woon- een leefomgeving en effecten in de aanlegfase. Element van het mma is een geoptimaliseerde landschappelijke inpassing in de Groenblauwe Slinger;
 een zelfstandig leesbare samenvatting.
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TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil in
de Randstad een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding
aanleggen die Wateringen, via Zoetermeer verbindt met Beverwijk.
Het tracé en de uitvoeringswijze van de verbinding worden bepaald
door de Minister van Economische Zaken (EZ) in samenspraak
met de Minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM). Dit gebeurt in twee aparte procedures: eerst
wordt de procedure doorlopen voor het traject WateringenZoetermeer (de “Zuidring”), en daarna (met een gedeeltelijke
overlap) het traject Zoetermeer-Beverwijk (de “Noordring”).
Dit advies van de Commissie van de m.e.r. gaat over het traject
Wateringen-Zoetermeer.
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