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150 / 20kV 
hoogspanningsstation 
Schouwen-Duiveland
Werkatelier 28 juni 2021
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• Audio wordt opgenomen voor 
verslaglegging

• Zet uw microfoon op mute

• Trage verbinding? Zet dan uw camera 
uit. 

• Tussendoor vragen? Stel ze via de 
chat! 

• Houd uw telefoon bij de hand! 

Spelregels
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1. Welkom

2. Vaststellen verslag 2e bijeenkomst

3. Terugblik op de afgelopen weken

4. Korte terugkoppeling werkateliers 
Bergen op Zoom

5. Traceringsprincipes: wanneer is een locatie 
haalbaar en uitvoerbaar?

6. Trechtering Witteveen+Bos: welke locaties 
zijn niet haalbaar / wel kansrijk?

7. Vragenronde / reacties

8. Eerste doorkijk landschappelijke inpassing

9. Vervolgproces en uitleg reactieformulier

10. Actielijst / afronding

19.30 – 21.30 uur

Programma werkatelier
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Vaststellen verslag vorige bijeenkomst
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Wat hebben wij de 
afgelopen weken gedaan?

Mei

17 2e werkatelier hoogspanningsstation Bergen op Zoom

25 Ambtelijk overleg gemeente Bergen op Zoom

25 Ambtelijk overleg gemeente Steenbergen

27 Bestuurlijk overleg: Ministerie van EZK, gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen 

en Schouwen-Duiveland

31 2e werkatelier hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

Juni

8 Ambtelijk overleg gemeente Tholen

10 Ambtelijk overleg gemeente Schouwen-Duiveland

14 3e werkatelier hoogspanningsstation Bergen op Zoom

14 Traceersessie kansrijke locaties hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

22 ‘Spreekuur’ Bergen op Zoom

22 Ambtelijk overleg gemeente Schouwen-Duiveland

28 3e werkatelier hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland
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• Onderzocht: 9 locaties

• 6 vanuit Arcadis rapport

• 3 suggesties uit sessies

• 4 locaties afgevallen op basis
van wet/regelgeving en 
beleid TenneT

• Projectboek: 5 kansrijke 
locaties

• Aandachtspunten: 

• Veel verdeeldheid

• Inlussing op bestaande 
380 kV verbinding

Bergen op Zoom
Terugkoppeling werkateliers
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Trechtering locatie-
alternatieven



Toelichting proces

8

Werkateliers:

- informeren

- ophalen locatiesuggesties en zorgen

Effectonderzoeken

- ophalen zorgen, belangen en wensen

- verwerken omgevingsbelangen in projectboek 

Afweging en keuze

- omgeving 1 van de 5 themaõs waarop de afweging wordt gemaakt

- milieu, omgeving, techniek, kosten en de samenhang

- keuze door bevoegd gezag 

Officiële zienswijzen Ą



Doel en proces
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Doel

ẰEerstestap in het afwegingsproces om het bevoegd gezag een keuze te laten maken

voor een locatie

Proces

ẰVan zoekgebieden (stap 1) naar mogelijke zoeklocaties (stap 2)

ẰVan zoeklocaties naar stationslocatiealternatieven (stap 3), op basis van:

· Wettelijke kaders;

· Uitgangspunten en beleid TenneT en Enduris



Stap 1 - zoekgebieden
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Ằ3 zoekgebieden:

· West: bedrijventerrein Zierikzee

· Midden: Nieuwerkerk en omgeving

· Oost: Oosterland ðBruinisse

ẰNatura 2000-gebied ten zuiden van 

Oosterland direct uitgesloten



Stap 2 ðvan zoekgebieden naar zoeklocaties
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Ằ14 zoeklocaties

ẰOnderscheidende locaties = hoeken van het 

speelveld:

· Aansluiting bij bedrijvigheid/industrie;

· Aansluiting (energie-)infrastructuur;

· Ligging op afstand van woonkernen

ẰLocaties uit omgeving meegenomen



Stap 3.1 - belemmeringen
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ẰNatuur (Natura 2000- en NNN-gebieden)

ẰGeluid (richtafstanden, 300 meter)

· Ligging nabij (enkele) woningen

· Ligging nabij woonkernen

ẰEM-velden

ẰVeiligheid (windturbines, risico-inrichtingen, waterkeringen)

ẰArcheologie, cultuurhistorie

ẰOverlap met (water)wegen



Stap 3.2 ðno-goõs
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ẰWerkzaamheden in Natura 2000-gebieden

· Europees en nationaal beschermd

ẰOverlap met woningen

ẰOverlap archeologisch monumenten

· Beschermd in Erfgoedwet en/of Provinciale Omgevingsverordening

ẰLigging binnen BRZO-terreingrens of risicoafstand windturbine

· O.b.v. besluit externe veiligheid inrichtingen en beleid TenneT

ẰLigging buiten aansluitgebieden Enduris



Stap 3.3 ðEnduris
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ẰLocatie hoogspanningsstation bepaalt aansluitgebied

Enduris (max. 20 km):

· Groen tot groen

· Rood tot rood

ẰVerder naar het zuiden/oosten voor Enduris

een no-go

ẰBelangrijke rol in locatiekeuze, want: 

· netcapaciteit Schouwen-Duiveland moet vergroot 

worden



Stap 3.4 - van zoeklocaties naar stationslocatiealternatieven
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Welke locaties zijn niet haalbaar en/of niet 

kansrijk?

Locatie Niet haalbaar/niet kansrijk

W1 (Zierikzee) Niet kansrijk

M2 en M3 (Nieuwerkerk) Niet kansrijk

M4 en O2 (Oosterland) Niet kansrijk

O3 (Sirjansland) Niet haalbaar

O4 (Bruinisse) Niet haalbaar

O5 (RWZI) Niet haalbaar



Stap 3.4 - van zoeklocaties naar stationslocatiealternatieven
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ẰBelemmeringen op kaart

ẰBasis voor trechtering 



Afgevallen locaties ðzoekgebied West
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Locatie W1 is niet kansrijk vanwege:

ẰVerwachte geluidshinder op omliggende boerderijen;



Afgevallen locaties ðzoekgebied Oost
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LocatiesM2, M3 en M4 zijn niet kansrijk vanwege:

1. Verwachte geluidshinder op omliggende woningen;

2. Verwachte geluidshinder op nabijgelegen woonwijk ;

3. Ligging in geel/rood aansluitgebied

Enduris.



Afgevallen locaties ðzoekgebied Oost
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LocatiesO3, O4 en O5 zijn niet haalbaar vanwege:

ẰLigging buiten aansluitgebied Enduris;

Locatie O2 is niet kansrijk vanwege:

1. Verwachte geluidshinder.

2. Ligging in rood aansluitgebied Enduris



Toelichting locatie O1 ðwaarom meenemen?
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ẰVerbinding naar Bergen op Zoom via noordelijk trace:

· Via noordelijk tracé liggen de overige kansrijke locaties > 25 kilometer van BOZ

· Kansdat zuidelijk tracé niet haalbaar blijkt of noordelijk tracé de voorkeur krijgt

ẰNoordwesthoek naar verwachting weinig geluidshinder
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Aspect Aansluitgebied Enduris Verwachte geluidshinder* Conclusie

Zoekgebied west W1 Omringd door woningen Niet kansrijk

W2 Via zuidelijk tracé

W3 Via zuidelijk tracé

Zoekgebied midden M1 Via zuidelijk tracé

M2 Ligging naast woningen en nabij woonwijk Niet kansrijk

M3 Ligging naast woningen en nabij woonwijk Niet kansrijk

M4 Ligging naast woonwijk Niet kansrijk

M5 Via zuidelijk tracé

M6 Via zuidelijk tracé

Zoekgebied oost O1 Via noordelijk/zuidelijk tracé

O2 Ligging naast woonwijk Niet kansrijk

O3 Buiten aansluitgebied Niet kansrijk

O4 Buiten aansluitgebied Niet kansrijk

O5 Buiten aansluitgebied Niet kansrijk

* verwachting o.b.v. ligging t.o.v. woningen en woonwijken

- geel = overlap met 300 meter richtafstand, maar voldoendeschuifruimte

- oranje = overlap met 300 meter richtafstand, onvoldoendeschuifruimte

Legenda conclusie

Kansrijk, onderdeel van afwegingsnotitie

Niet haalbaar/ niet kansrijk, valt af



Welke locaties gaan we nader onderzoeken?
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Ằ2 locaties in zoekgebied west

Ằ3 locaties in zoekgebied midden

Ằ1 locatie in zoekgebied oost



Hoe gaan we dat doen?
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De kansrijke alternatieven worden beoordeeld op

Milieu

Omgeving

Techniek

Kosten

Samenhang

Met als doel:

ẰIntegrale afweging tussen alternatieven om te komen tot een voorkeursalternatief

· Keuzedoor bevoegd gezag

ẰNadere uitwerking volgt na keuze van een voorkeursalternatief



Milieuonderzoeken
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Beoordeling op hoofdlijnen van kansrijke stationslocaties op de milieueffecten:

ẰNatuur

ẰVeiligheid

ẰBodem en water

ẰEM-velden

ẰGeluid

ẰArcheologie, cultuurhistorie en aardkunde

ẰInfrastructuur

ẰRuimtegebruik

ẰLandschap

Milieu
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Omgeving

• Omschrijving van het omgevingsproces

• Het beeld naar aanleiding van het omgevingsproces

• Bijlagen: verslagen van de werkateliers en reacties uit de projectatlas / mail

Techniek

• Technische consequenties (bijvoorbeeld koppeling bestaande 50 kV infrastructuur)

Kosten

• Onderscheidende investeringskosten, in vergelijking tot elkaar 

Samenhang

• Bij welke stationslocaties bij Bergen op Zoom past het?  (25 km kabel)

Het beoordelingskader –overige aspecten
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Vragen / reacties

• Iedereen krijgt een beurt

• Niet aan de beurt? 
Microfoon op mute! 

• Graag een korte reactie, er volgt nog 
een online reactieformulier en 
spreekuur
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• Kort formulier via SurveyMonkey (link 
volgt per mail)

• Wat wilt u ons nog meegeven als u 
naar deze kansrijke locaties kijkt? 

• Beschrijf (kort) per locatie: 

• Wat vindt u goed aan deze 
locatie? 

• Waarom moet juist niet voor deze 
locatie gekozen worden? 

• Uiterste inleverdatum: 9 juli 2021

Spreekuur

Donderdag 8 juli 2021
16.00 – 20.00 uur

Dorpshuis Oosterhof, Oosterland

Reactieformulier
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•

Meedenken via de projectatlas
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Landschappelijke
inpassing
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Zichtlijnen waar mogelijk openhouden Zo min mogelijk doorsnijden cultuurhistorie

Landschappelijke inpassingsprincipes 
hoogspanningsstation
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Herintroduceren verdwenen cultuurhistorie Passende bouwstenen toewijzen

Landschappelijke inpassingsprincipes 
hoogspanningsstation
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Overzicht locaties
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Mogelijke bouwstenen voor landschappelijke inpassing

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op betreffende 

locatie:
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Locatie O1

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op 

betreffende locatie:
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Locatie M1

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op 

betreffende locatie:
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Locatie M5

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op 

betreffende locatie:
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Locatie M6

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op 

betreffende locatie:
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Locatie W2

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op 

betreffende locatie:
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Locatie W3

Mate toepasbaarheid 

bouwsteen op 

betreffende locatie:
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• Welke bouwstenen toegepast worden 
is latere keuze.

Na locatiekeuze door gemeentes:

• landschappelijke inpassing 
plekspecifiek nader uit te werken;

• meer inzicht geven in de aanblik;

• samenspraak met omwonenden;

• opstellen landschapsplan.

Vervolg aanpak 
landschappelijke inpassing
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Vervolgproces
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Vervolgproces

Werkateliers:

- informeren

- ophalen locatiesuggesties en zorgen

Effectonderzoeken

- ophalen zorgen, belangen en wensen

- verwerken omgevingsbelangen in projectboek 

Afweging en keuze

- omgeving 1 van de 5 themaõs waarop de afweging wordt gemaakt

- milieu, omgeving, techniek, kosten en de samenhang

- keuze door bevoegd gezag 

Officiële zienswijzen Ą
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Hoe houden we u op de hoogte? 

• Nieuwsbrief

• Website

• Altijd bereikbaar per mail / telefoon!

Participatie bij uitwerking voorkeurslocatie in najaar: 

• Werkateliers landschappelijke inpassing

Ruimtelijke procedure

• Voor start: informatiebijeenkomsten

• Zienswijzen, bezwaar en beroep

Vervolgproces
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Actielijst

# Actie

3 Regelgeving / mogelijkheden aanpak laagfrequent geluid inzichtelijk maken

6 Resultaten onderzoek hoogwatereisen delen

7 Resultaten haalbaarheid boring zuidelijke kabeltracé delen

11 3D Sketchup model van hoogspanningsstation maken

13 Nader bekijken haalbaarheid locaties kassengebied Sirjansland

15 Presentatie, inclusief uitslag Mentimeter en verslag 2e werkatelier toesturen aan deelnemers

16 Verstrekken verslagen en presentaties werkateliers Bergen op Zoom

17 Overleg organiseren tussen geluidsspecialisten Peutz en geïnteresseerden

18 Voorbeeldfoto’s van inpassing hoogspanningsstations opzoeken
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• Terugblik

• Nabranders

• Huiswerk voor TenneT

• Spreekuur: donderdag 8 juli

Terugkoppeling en afsluiting


