
Van: netversterking-sd-TB <netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu> 
Datum: 10 juni 2021 om 17:14:25 CEST 
Aan: netversterking-sd-TB <netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu> 
Onderwerp: Verslag 2e werkatelier hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland 

 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Hierbij  sturen wij u het verslag van het 2e werkatelier dat op maandag 31 mei 2021 plaatsvond, 
inclusief twee bijlagen: de presentatie van TenneT en de presentatie die mevrouw van Damme 
gegeven heeft. 
  
Wat zijn de vervolgstappen? 
De volgende bijeenkomst staat gepland op maandagavond 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur. 
De komende weken bekijkt Witteveen+Bos op basis van onze traceringsprincipes en de 
beoordelingscriteria welke mogelijk stationslocaties in de zoekgebieden kansrijk blijken. In het 
volgende werkatelier op 28 juni koppelen zij hun bevindingen van deze analyse aan u terug. Op 
basis van deze eerste analyse krijgt u meer inzicht in welke locaties we in het projectboek 
uiteindelijk verder willen gaan uitwerken (door middel van een uitgebreide effectenbeschrijving 
op planologie en milieu, omgevingsbeeld, kosten, techniek en samenhang met de 
stationslocatie bij Bergen op Zoom). 

Aanvullende bijeenkomst geluidsexpert 
In het 2e werkatelier spraken we af dat we nog een aparte bijeenkomst voor geïnteresseerden 
inplannen met een geluidsexpert. Wilt u hieraan deelnemen? Laat het ons dan uiterlijk maandag 
14 juni 2021. Wij sturen u dan begin volgende een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Aanvullende bijeenkomst magnetische velden 
Een soortgelijke themabijeenkomst willen we organiseren om vragen te beantwoorden over het 
thema elektromagnetische velden. In die bijeenkomst kunnen we een toelichting geven op het 
RIVM-beleid rondom EMV en hoe TenneT daarmee omgaat. Mocht u hiervoor interesse 
hebben, dan horen wij dat ook graag uiterlijk maandag 14 juni aanstaande. Ook die bijeenkomst 
plannen we daarna op korte termijn in. 

Presentaties en verslagen werkateliers Bergen op Zoom 
De presentaties en verslagen van de werkateliers die we voor hoogspanningsstation Bergen op 
Zoom georganiseerd hebben, kunt u terugvinden op onze 
projectwebsite: www.tennet.eu/schouwen-duiveland, onder het kopje ‘ Denk u met ons mee’. 

Praktische informatie volgende bijeenkomst 
U ontvangt voor de volgende bijeenkomst vooraf weer een mail met de link naar de 
bijeenkomst. Heeft u in de tussentijd nog vragen, suggesties of aandachtspunten die u met ons 
wilt delen? Dat kan per mail, via netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu. Of telefonisch, bij 
omgevingsmanager Wouter Delleman (06 25519804).   
  
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen, 
  
Sander de Schepper 
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Communicatieadviseur 
PUC - CRN 
  
Aanwezig: ma/di/wo/do/vrij 
  

T +31 (0)88 936 83 96 
M +31 (0)6 24 37 21 09 
E Sander.de.Schepper1@tennet.eu  

I www.tennet.eu 

  
 

TenneT TSO B.V. 
Utrechtseweg 310 
Arnhem 
Postbus 718 
6800 AS Arnhem 
Nederland 

  
Handelsregister: Arnhem  09155985 
  
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 
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