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BETREFT zienswijze Drentse zonneroute A37 

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs is via het Provinciaalblad op de Staatscourant bekend gemaakt dat het Ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan Zonneroute A37 ter inzage ligt.
Van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneTTSO B.V. (hierna TenneT) bij deze 
gebruik.

Het plan betreft de mogelijke realisatie van een zonneroute langs de A37 van Hooge\een naar de Duitse 
grens.

Binnen de grenzen van dit plan bevinden zich de volgende hoogspanningsverbindingen, met een 
bijbehorende belemmerde strook, die in eigendom en beheer zijn van TenneT:

- gecombineerde 380/110 kV hoogspanningsverbinding ^volle - Meeden;
- de ondergrondse 110 kV Bargermeer - Klazienaveen Zwet.

De aanwezigheid van deze verbindingen kan beperkingen oplevsren voor het gebruik van de gronden. 
Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van personen en goederen, de aan te 
houden \eiligheidsafstanden, de bereikbaarheid s/an de hoogspanningsierbindingen, de leveringszekerheid 
en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet”) is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet, welke aangeduid is als vtale infrastructuur. Zj is daarmee vsrantwoordelijk vooreen 
ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak ven TenneT is dan ook het optimaal 
beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een 
ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt daarbij is dat deze vitale 
infrastructuur een gepaste bescherming verkrijgt en behoudt in ruimtelijke plannen en besluiten die worden 
op- en vastgesteld voor zowel de onder- als bovengrond. Dit alles met als doel deze infrastructuur niet te 
verstoren en deze op een effectieve en efficiënte manier in stand te kunnen houden en beheren.
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Realisatie van bouwwerken onder de huidige en toekomstige hoogs pan ningsverbinding is alleen mogelijk 
binnen de door TenneT gestelde regels.
Daarom betreuren we het dat we niet als wooroverlegpartner betrokken zijn geweest. TenneT had dan 
vroegtijdig aan kunnen gewen wat wel/niet mogelijk was geweest.

Gelet op het waorliggende plan lijken er knelpunten te zijn/ontstaan ter hoogte van de bestaande 
verbindingen, t.w.;

afelag Oosterhesselen (tussen Mast 102-104);
- nabij Hmp 21.5 (tussen mast 109-110);

Knooppunt Holsloot (tussen mast 111-114);
Nabij Hmp 25.1 (tussen mast 117-118);
Noordzijde tussen Hmp 36.7 en 38.2 (hoogspanningskabels tussen de A37 en De Streek).

Zoals in de artikelen \«n de vigerende bestemmingsplannen \®n de gemeente Coewarden en Emmen is 
opgenomen, zijn de uitwaering \cin werken of werkzaamheden strijdig met de bestemming indien daardoor 
(direct of indirect) een onevenredige aantasting kan plaatsvinden van de belangen en de veiligheid van de 
hoogspanningswerbinding en de bijbehorende belemmerde strook.

De realisatie van zonnepanelen onder of op een hoogspanningswerbinding is niet zomaar toegestaan. Dit zal 
per locatie moeten worden beoordeeld door TenneT. Zo is bovenop een kabelbed in principe geen panelen 
mogelijk, tenzij door ons anders aangegewen.
Dit geldt dus wDor het gedeelte tussen Hmp 36.7 en 38.2. Zie hieronder de uitsnede uit ons beheersysteem 
terwsrduidelijking.

Daarnaast zijn in de meeste gevallen onder de draden wan een verbinding ook geen panelen toegestaan en 
indien dit wel kan, dan slechts onder strikte aanvullende wDon/vaarden.
Er zal door TenneT getoetst moeten worden of het niet strijdig is vanuit het oogpunt veiligheid, 
bereikbaarheid en ongestoord functioneren en we verzoeken om hiervaor een mail te sturen naar 
toestemming@tennet.eu om de mogelijkheden te bespreken en eventueel nog mee te kunnen nemen in 
WDorliggend plan.
Wellicht zal de verbeelding aan de hand \an deze mogelijkheden nog aangepast moeten worden.
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Nog te realiseren Msrbindina:
Afelag Veenoord (toekomstige hoogspanningsverbinding en -station):

TenneT werkt samen met Enexis Netbeheer aan een project \oor de realisatie van een nieuw 380/110/20 kV 
hoogspanningsstation aan de noordkant van de A37, ter hoogte van de afslag Veenoord.
Aan de bestaande 380/110 kV hoogspanningsverbinding vindt op dat deel ook een aanpassing plaats tussen 
de masten 116-121 (nabij Hmp 25.1).
Vanuit de TenneT projectorganisatie wordt reeds contact onderhouden met Rijkswaterstaat (RWS) over de 
relatie tussen beide projecten. Het plangebied ven de zonneroute velgt op deze plek de grond die in 
eigendom is van de Staat (perceel bekend als Sleen, sectie S, nummer 389). Een deel ligt daarmee in het 
projectgebied en onder de bestaande hoogspanningsverbinding.
De aanduidingsregels in de 'overige zone - zonneroute (artikel 8.1) bieden ruimte voor bouwwerken en 
zullen derhalve naar alle waarschijnlijkheid geen beperkingen opleveren voor de realisatie van een 
hoogspanningsverbinding.

Overigens heeft RWS onlangs in een overleg met TenneT aangegeven dat het perceel, kadastraal bekend 
als Sleen, sectie S, nummer 389, ter hoogte van mast 118 vooralsnog niet met zonnepanelen wordt 
ingericht, venwege de ongunstige noordwaartse ligging en het talud ter plekke.

Indien het inderdaad de intentie is om daar geen zonnepanelen te leggen, dan zal dit voor de aanpassingen 
aan de bestaande en de nieuw te realiseren vorbindingen geen belemmering op dat perceel gaan vormen. 
Vervolgens vragen we ons dan wel af of het noodzakelijk is dat dit perceel dan nog meegenomen dient te 
worden in voorliggend plan. Immers in het kader von een goede ruimtelijke ordening wil je niet meer 
belemmeren/mogelijk maken dan voorde uitvoering van het plan noodzakelijk.

Toelichting
In de toelichting staat het volgende omschreven:

COfKltjyie

V/oor dc Zooneroutc A37 is c«n be*l(flnv«liteit'ipUn opgMcId. d« Mnduit op M EPvf On EPv^ it in
t*m«ntprMk m«t oniwonend«n opgetteld dc «anvrug v«n dc 0m9evin9twFr9unnin9cn voor d* 

v«n de Drentje Zormeroute A37 ut. voor de locetiet die vellen binnen 9emeen(e Hoogeveen. 
voldun moeten warden un het ehve9in9tkeder Netbeheerder Rendo en Erwnt zipt betrokken bij het 
prieel unvrug ven de omgevmgtvergunnng bouwen worden gegeverts ven de betreffende 
netwerkbeheerder overlegd wuruit Wijkt det eentluiting op het netwerk en het Irentport ven ttroom 
mogefi|kit

De voon/vaarde in de laatste zin is echter niet geborgd in de planregels van artikel 8.
Het is voor TenneT (en Enexis en Rendo) wenselijk als beschikbare netcapaciteit wordt opgenomen als 
voorwaarde in de planregels.

Heeft u nog vrragen?
Heeft u vragen ovor de inhoud von deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze 
brief.
Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan deze persoon richten.
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Uw reactie op deze brief zie ik met belangstelling tegemoet.

Met wiendelijke groet, 
TenneT TSO B.V.

iBE^^uMfDJ^gélique) Avink 
Manager Real Estate Management


