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Beste leden van de raad van Molenlanden,
Inleiding
Het Ministerie van Economische Zaken (EZK) en Tennet hebben dit voorjaar in een ambtelijk
overleg aan de gemeente laten weten dat er een tekort aan capaciteit is op het landelijke
hoogspanningsnetwerk. Om dit op te lossen is een verdubbeling van de capaciteit nodig op
het traject Krimpen a/d IIssel – Geertruidenberg. Vanwege de urgentie is de planning dat het
nieuwe tracé in 2030 gereed moet zijn. Tennet ziet twee mogelijke tracés (de exacte locaties
zijn niet bekend):
1. Krimpen a/d IIssel – Geertruidenberg
2. Crayestein – Geertruidenberg
Het perspectief van Tennet is het technisch oplossen van het capaciteitsprobleem en
beschouwt deze twee tracés/oplossingen als gelijkwaardig. De belanghebbende gemeenten
en provincies worden nu eerst bevraagd op hoe te komen tot een tracékeuze. Tracé 1
doorkruist met grote waarschijnlijkheid onze gemeente. Tracé 2 waarschijnlijk niet. Het
Ministerie EZK heeft deze opgave aanvaard als een opgave van nationaal belang en zal de
procedure voeren middels een projectbesluit op grond van de Omgevingswet (de opvolger
van de huidige Rijkscoördinatieregeling).
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over deze opgave van Tennet en wat de
eerste acties van het college zijn met betrekking tot de tracékeuze.
Belang Molenlanden en inzet
Gemeente Molenlanden heeft er groot belang bij dat het Ministerie EZK een tracé en
oplossing gaat vaststellen, waarmee de belangen van Molenlanden niet worden geschaad en
onze dorpen en het landschap zo weinig mogelijk worden aangetast. De belangen zijn te
duiden als:
- het behouden van een goede kwaliteit van het landschap en leefomgeving in
Molenlanden.
- de mogelijkheden behouden voor woningbouw bij kernen.
- het vertegenwoordigen van onze inwoners vanwege de mogelijk grote impact op hun
leefomgeving/gezondheid.
Om ons belang goed voor het voetlicht te krijgen is het nodig dat we input leveren,
belangen behartigen, afstemming zoeken binnen het zoek-/tracégebied en sturing geven
aan dit proces.
Er hebben reeds twee ambtelijke werksessies plaatsgevonden en in september/oktober zijn
een ambtelijke werksessie en een bestuurlijk overleg gepland. In november/december
treden het Ministerie EZK en Tennet naar buiten over deze opgave en het proces dat ze gaan
doorlopen. Het naar buiten treden is stap 1 in het gehele proces. In het bijgevoegde schema
is het gehele proces weergegeven. Op dit moment bevinden we ons vóór stap 1.
De ambtelijke capaciteit ontbreekt om actief deel te kunnen nemen aan dit proces. Het
college heeft daartoe besloten budget beschikbaar te stellen voor externe inhuur.
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Vervolg
De vervolgstappen zullen in een plan van aanpak nader bepaald worden. Bij het bepalen van
de vervolgstappen is communicatie aan inwoners een belangrijk aandachtspunt. Zo snel
mogelijk wordt uw raad betrokken bij de volgende stappen in het proces. Dit zal naar
verwachting augustus of september zijn. Wij willen onze inwoners zo snel mogelijk en goed
informeren. Dat kan naar verwachting eind augustus of september.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van gemeente Molenlanden,
De secretaris,
De burgemeester,
Leon Anink

Theo Segers
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