
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: netversterking-sd-TB <netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu> 
Datum: 29 juni 2021 om 08:48:52 CEST 
Aan: netversterking-sd-TB <netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu> 
Onderwerp: Presentatie 3e werkatelier hoogspanningsstation Schouwen-
Duiveland 

 
Geachte heer, mevrouw, 
  
In de bijlage vindt u de presentatie die we gisteren getoond hebben tijdens het 
3e werkatelier. Het verslag van de bijeenkomst sturen wij u later toe. 
  
Laat uw mening horen 
Witteveen+Bos gaat in opdracht van TenneT de effecten onderzoeken van de plaatsing 
van een hoogspanningsstation op 6 verschillende locaties op Schouwen-Duiveland. 
Deze locaties hebben we gisteren met u doorlopen. Witteveen+Bos beschrijft in het 
projectboek voor de 6 locaties op een objectieve manier wat de milieueffecten zijn, de 
technische consequenties, de kosten, de samenhang met het nieuw te realiseren 
hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en wat de mening is vanuit de omgeving. 
TenneT maakt geen locatiekeuze en spreekt geen voorkeur uit. De uitwerking in het 
'projectboek' leggen we voor bij de gemeentes. Op basis van de vergelijking tussen 
alternatieven in het projectboek, kunnen de gemeentes uiteindelijk tot een 
voorkeursalternatief komen. De betrokken gemeentes bekijken de komende periode 
hoe ze het besluitvormingsproces voor de voorkeurslocatie willen inrichten. Wij houden 
u daarvan op de hoogte. 
  
Om een goed omgevingsbeeld (wat vindt u van de 6 locaties?) te kunnen schetsen, 
horen wij nogmaals graag per locatie welke zorgen, belangen en wensen u heeft. U 
ontvangt daarvoor later vandaag per mail een uitnodiging via SurveyMonkey. Let 
op: soms komt de mail terecht in uw SPAM-box. Als u de mail aan het einde van de dag 
niet ontvangen heeft, kijk dan ook even in uw SPAM-box. Heeft u de mail dan alsnog 
niet gekregen, laat het dan even weten. 
Via de link kunt u een kort formulier invullen. Wij willen u vragen uw reactie voor vrijdag 
9 juli bij ons in te dienen. Uiteraard kunt u ook uw reacties, vragen of zorgen per mail 
naar ons sturen, telefonisch contact opnemen of een reactie achterlaten in 
de projectatlas. De 6 kansrijke stationslocatiealternatieven worden later vandaag ook 
zichtbaar op de projectatlas. Dan kunt u exact zien waar ze liggen. 
Ook de brede omgeving zullen wij komende week wijzen op de concrete zoeklocaties in 
de projectatlas en uitnodigen hun reactie achter te laten. 
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De uitkomsten van het formulier én de overige input die we ontvangen hebben tijdens 
de omgevingsdialoog (in de werkateliers, via de mail, via de projectatlas en in 
persoonlijke gesprekken) verwerken we in het omgevingsbeeld per locatie. Daarnaast 
overhandigen we de binnengekomen reacties integraal (maar geanonimiseerd) als 
bijlagen bij het projectboek aan de gemeenten. U kunt op deze manier dus ook uw stem 
en gevoel meegeven aan de gemeente. 
  
Spreekuur 
Wij beseffen dat de digitale bijeenkomsten die we georganiseerd hebben, niet ideaal 
zijn. Bij het bespreken van dit soort informatie is het prettiger om elkaar recht in de ogen 
aan te kunnen kijken.  Helaas was het vanwege de coronamaatregelen de afgelopen 
periode niet mogelijk om dit op locatie te doen. Om u toch nog in de gelegenheid te 
stellen om persoonlijk met ons in gesprek te gaan, organiseren wij donderdag 8 juli van 
16.00 – 20.00 uur een ‘spreekuur’. U kunt op dat moment gericht vragen stellen die u 
nog heeft, nogmaals uw zorgen uiten of aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Het 
spreekuur vindt plaats in Dorpshuis Oosterhof, Sint Joostdijk 27 in Oosterland. 
Vanwege de coronamaatregelen is het aantal bezoekers dat tegelijk kan komen beperkt 
en reserveren verplicht. Wilt u langskomen? Meld u dan vooraf aan per mail. Geef 
daarbij ook aan hoe laat u langs wilt komen. U ontvangt daarna een bevestiging. 
  
Expertsessies geluid en EMV 
Zoals eerder vermeld organiseren wij aanstaande donderdag een digitale expertsessie 
over het thema ‘geluid’ en ‘EMV’ . Een geluidsexpert van onafhankelijk adviesbureau 
Peutz kan tijdens de sessie uitleg geven over de wijze waarop geluidsonderzoeken 
worden uitgevoerd,  de geldende wet- en regelgeving en gericht vragen beantwoorden. 
Sigrid Schrauwen van TenneT geeft uitleg over een stukje wet- en regelgeving rondom 
EMV en adviseurs Milieu en Gezondheid van GGD West Brabant en Zeeland 
beantwoorden graag uw vragen over de effecten van geluid en EMV op uw gezondheid. 
Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dat delen we met alle deelnemers aan 
de omgevingsdialoog. 
  
Tot slot 
Zoals besproken houden wij u de komende periode op de hoogte van onze voortgang 
door middel van een nieuwsbrief. Wij blijven uiteraard wel altijd bereikbaar. Heeft u 
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 (0625519804).   
  
  
Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen, 
  
Sander de Schepper 
Communicatieadviseur 
PUC - CRN 
  
Aanwezig: ma/di/wo/do/vrij 
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Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 
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