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Geachte heer, mevrouw,
Op 14 juni 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over Zienswijze
project Randstad 380kV.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag I :
Klopt het dat de 380kV leiding volgens het 'normale' voorzorgprincipe ter hoogte van
Vijfhuizen boven de grond komt?
Antwoord: Ja, het klopt dat de 380kV leiding volgens het 'normale' voorzorgprincipe ter
hoogte van Vijfhuizen boven de grond komt.
Vraag 2:
Is bij de overwegingen meegenomen dat de 380kV leiding lager hangt dan op andere
plaatsen?
Antwoord: Ja, dat is meegenomen. In de overwegingen zijn de maximale maten van de
indicatieve magneetveldzone gehanteerd (50 meter aan weerszijde van de mast). Nu het
tracé is vastgesteld in het Inpassingsplan zullen de mastposities en masthoogtes worden
uitgewerkt en daarmee de daadwerkelijke magneetveldzones. Deze zullen echter nooit de
maximale maat van 50 meter aan weerszijde overschreden.
Vraag 3:
Is bij deze overweging meegenomen dat er een drukke weg in de buurt ligt?
Antwoord: Ja, dit element is ook meegenomen in de overweging
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Vraag 4:
Bent u van mening dat de 380kV op de goede plek boven de grond komt?
Antwoord: Over de inpassing zijn in een eerder stadium reeds afspraken gemaakt. Zoals u
bekend hebben wij ondergrondse bekabeling ter plaatse bepleit. Aan deze wens is niet
tegemoet gekomen omdat het ministerie het ondergronds brengen langs de start- en
landingsbaan van groter belang acht. Deze keuze impliceert dat het tracé ter hoogte van de
woonwijk weer boven de grond komt.
Vraag 5:
Bent u van mening dat, vanuit het voorzorgprincipe, een grotere afstand tot de woningen
gewenst is?
Antwoord: Het is altijd gewenst om een zo groot mogelijke afstand tot de woningen te
hanteren. Het vaststellen van het gehele tracé is een langdurig en moeizaam proces
geweest. Hierbij spelen de belangen van onze inwoners een belangrijke rol. Het nu
voorliggende tracé is het meest optimale alternatief gebleken.
Vraag 6:
Bent u van plan een zienswijze in te dienen om de plek van het bovengronds gaan van de
380 kV aan de orde te stellen?
Antwoord: Nee, zie de beantwoording van vraag 4.Ter informatie ontvangt u hierbij een
afschrift van de zienswijze welke is uitgegaan.
Vraag 7:
Bent u bereid om over het wel of niet indienen van een zienswijze zo spoedig mogelijk met
de inwoners van Vijfhuizen in contact te treden en hun daarover uitleg te verschaffen?
Antwoord: We zien vanuit de gemeente Haarlemmermeer geen reden om een zienswijze
over dit punt in te dienen. Uiteraard kunnen inwoners informatie verkrijgen bij het
projectteam 380kV van de gemeente Haarlemmermeer. In één geval is dit, naar
tevredenheid van de bewoner, reeds gebeurd.
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Geachte heer, mevrouw,
Per bnef d.d. l"in~2012 heeft u o n s geintormeed over d e terrnzage%eggingvan d e
ontwerp-besluiten Randstad 380 kV hoogspannrngsverbind~ngBevewijk-Zoetermeer
("ietswbk)
Ten eerste xijn w4 verheugd da"rde gemaakte afspraken tussen TenneT, hel k4,nislerrcs van
EL$! e n d e gemeente Haarlemmermeer o p een juiste zijn vewerM in het ontwerp
Inpassrngsplan e n MER Hieronder vai"ïevens het ondergronds brengen van d e b e s b a n d e
250 kV vsrbtndrng buiten d e wijk Floriande om en het:weghalen van deze verbinding b! de
woningen in Ltsserbroek.
Ten tweede hebben wij tn hel o n w e r p IP e n MER een aantal oyuistheden gevonden, welke
we graag onder uw aandacht willen brengen

Piankal&
Op d e piankaari irgt ine"ieeslernmingsvlak '"pst~jgpunt" bv d e Kruisweg over een sloot
geprqesleerd D& waler dient, zoals afgesproken, blJhauden te biijven We verzoeken u het

bss'Eemmrngsvlaic 'QOp~jgpunT" op deze localie dusdanig te v@rklernendat $e sloot
hierbuiten valt

Hel rappoe "Ondergrondse tnpclssing !n Boseifanden'kit in het geheel niet bij d e stukken,

siechts e e n hee3 klein deel hiervan staaf rn het landschapspian Hoe gaat heli met d e
afspraken die rn dal, kader gemasikt zijn?
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in Bijlage 1 'OveachE vrgerende bestemmingsplannen' is hehove~ici-rtvan
besten?mrngsplan niet volledig De volgende piannen ontbreken naar ornze mening
Bernsd~rp,"ruquius Oost, NS07 en %riaisbos Flanade De bestemm!ngsplannen Cruquiusoost en Staabsiass Flonads zuilen ovenyens voor de vaststelilng van h& rnpassrngspian
wot-rlenvewangen door het Irestemm~ng"pian Haarlemmermeerse Bos i" Groene Weeide
Laatstgenoemde plan is op 29 maarl213"1 2oor d e gemeenieraad va&trqesteid

W e zien graag dat d e hierboven genoemde onjrstntheden vewerkt wardefl in h e t definitieve
Inpcirratngsplan en WIER

