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Colofon 
Dit is een publicatie van het project 

Noord-West 380 kV.

 voorjaar 2014

Ministerie van Economische Zaken en  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V.  
aan de Noord-West 380 kV-verbinding. 

Betredingstoestemming
Wat houdt het in?

Noord   West



Bij het voorbereiden en ontwerpen van een nieuwe 
hoogspanningsverbinding voert TenneT diverse 
onderzoeken uit.Het gaat onder andere om cultuur-
technische, bodem-, water- en flora & fauna-
onderzoeken. 

De informatie uit deze onderzoeken gebruikt TenneT 
voor het aanvragen van vergunningen (zoals 
omgevingsvergun ningen en lozingsvergunningen). 
Bovendien is deze informatie nodig om schade aan  
de bodem(opbouw) te beperken en voor het technisch 
ontwerp van de verbinding. Voor het uitvoeren van 
deze onderzoeken vraagt TenneT toestemming aan  
de eigenaren en gebruikers van de percelen waarop 
deze uitgevoerd worden. Deze toestemming heet 
betredings toestem ming. 
 
In eerste instantie zoekt TenneT contact met de 
eigenaar. In het Kadaster is namelijk niet altijd te 
achterhalen of iemand anders het perceel in gebruik 
heeft. Deze informatie krijgen we van de eigenaar.

Vergoeding betredingstoestemming
TenneT hanteert voor de betredingstoestemming  
de volgende vergoedingen:

 Meewerkvergoeding  
Voor het mogen betreden van uw percelen voor 
onderzoek(en) waarbij alleen handmatige werk-
zaamheden zullen plaatsvinden, ontvangt de 
grondgebruiker een meewerkvergoeding van  
€ 100,-. Bij mechanisch onderzoek (boren, sonderen) 
bedraagt de meewerkvergoeding € 0,50 per 
strekkende meter onderzoeksgebied, met een 
minimum van € 200,-.

Schadevergoeding 
Schade aan grond en gewassen wordt zoveel  
moge lijk voorkomen. Indien toch schade ontstaat als 
gevolg van de onderzoeken vergoedt TenneT deze 
volledig conform afspraken tussen Gasunie en LTO. 
Hierbij kunt u denken aan structuurschade of 
gewasschade. 

Wat kunt u de komende tijd  
verwachten? 
De volgende stappen worden doorlopen:

1.  TenneT informeert u over project, opzet en 
planning van de onderzoeken.

2.  De rentmeester van TenneT maakt een  
afspraak

3.  Bezoek van de rentmeester waarin u het 
onderzoek bespreekt en uw vragen kunt  
stellen.

4.  Ondertekenen van de betredings toestemming
5. TenneT betaalt u dan de vergoeding
6. Uitvoeren onderzoeken
7. Vaststelling eventuele gewasschade
8. Indien relevant betaling gewasschade

Betredingstoestemming

Figuur 1   Handmatige werkzaamheden t.b.v. onderzoek

Figuur 3   Voorbeelden vergoeding betredings-   

toestemming

Figuur 2   Mechanische werkzaamheden t.b.v. onderzoek

Voorbeeld Lengte onderzoeks-gebied  
(incl. mechanische werkzaamheden) 250 meter 

250 meter x € 0,50 = € 125,- meewerkvergoeding.
Gebruiker krijgt € 200,- (dit is het minimum)

Voorbeeld Lengte onderzoeksgebied
(incl. mechanische werkzaamheden) 550 meter 

2550 meter x € 0,50 = € 275,- meewerkvergoeding


