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WOORD VOORAF
Algemeen
Van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage voor
‘ZUID-WEST 380 kV west’. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze
inbrengen. Overheden konden een reactie geven.
Het project
TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen om een nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding aan te leggen van station Borssele naar station Rilland. De verbinding is nodig
omdat het huidige net in Zeeland maximaal belast is. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op
momenten van onderhoud. Bovendien is voor aansluiting van nieuwe energieleveranciers, zoals wind op
zee, nu geen capaciteit meer beschikbaar.
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. De ministers van
Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu stellen hiervoor een (rijks)inpassingsplan vast.
Daarnaast is een twaalftal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde
procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen voorbereid. De Minister van Economische
Zaken coördineert de vergunningverlening.
Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten:
−omgevingsvergunningen van de betrokken gemeenten voor de aanleg van de lijn;
−ontheffingen voor het kruisen van wegen en spoorwegen;
−ontheffing Flora-en faunawet;
−vergunning Natuurbeschermingswet;
−vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;
−ontheffing Keur wegen en watervergunningen.
Tenslotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER)
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen.
Informatieavonden
Er zijn twee inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden
waren om vragen te beantwoorden. De inloopavonden vonden plaats op 22 maart 2016 van 19:00 uur tot
21:00 uur in Vergader- en congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand en op 29 maart 2016
van 19:00 uur tot 21:00 uur in Dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30, Krabbendijke.
Zienswijzen en reacties
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 1115 zienswijzen binnengekomen waarvan
154 uniek en 3 reacties van overheden. De zienswijzen en de reacties zijn integraal opgenomen in deze
bundel. U kunt deze inspraakbundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.
Registratie en verwerking
De ontvangen zienswijzen en de reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging
gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 kan bij het ontvangen
registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht.
Verdere procedure
Bij de besluiten wordt aangegeven of en hoe met de reactie en zienswijzen rekening is gehouden. Het
moment waarop de terinzagelegging van de besluiten plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in
onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Een belanghebbende die
op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Kennisgeving Zuid-West 380 kV West, Ministerie van Economische Zaken
Van vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14 april 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor
het project Zuid-West 380 kV – West, hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Iedereen
kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen om een nieuwe
380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen van Borssele naar station Rilland. De verbinding is
nodig omdat het huidige net in Zeeland maximaal belast is. Dit geeft risico’s bij het transport van
elektriciteit op momenten van onderhoud. Bovendien is voor aansluiting van nieuwe energieleveranciers, zoals wind op zee, nu geen capaciteit meer beschikbaar.
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast.
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu stellen hiervoor een (rijks)inpassingsplan vast. Daarnaast is een twaalftal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig
met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen voorbereid. De Minister
van Economische Zaken coördineert de vergunningverlening.
Het gaat in deze fase om de volgende overige besluiten:
− omgevingsvergunningen van de betrokken gemeenten voor de aanleg van de lijn;
− ontheffingen voor het kruisen van wegen en spoorwegen;
− ontheffing Flora-en faunawet;
− vergunning Natuurbeschermingswet;
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−
−

vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;
ontheffing Keur wegen en watervergunningen.

Tenslotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER)
opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van 4 maart tot en met 14 april 2016 het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten
van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op
www.bureau-energieprojecten.nl en op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
– Gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle, T 14 0113

Informatiemarkten
De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren twee inloopavonden. U bent van harte welkom. U kunt daar informatie krijgen en vragen te stellen over het project en
de procedure. Deze inloopavonden worden gehouden op:
– 22 maart 2016 van 19.00 – 21.00 uur
Vergader- en congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand
– 29 maart 2016 van 19.00 – 21.00 uur
Dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30, Krabbendijke
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Van 19 tot 21 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en
vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. Er is geen plenair deel
met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen. Ook kunt u tijdens de inloopavond uw
zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige
ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
– Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
– Heeft u nog suggesties hierover?
– Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
– Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
– Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met
argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een
zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14 april 2016 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder het kopje Zuid-West
380 kV West. U kunt niet reageren via e-mail.
Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Zuid-West 380 kV – West, Postbus 248,
2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u
ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de inloopavonden of via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en
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reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of
en zo ja, op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.
De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Hoe en wanneer u beroep
kunt aantekenen wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aanhuisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Zoals aangegeven kan dit alleen indien u een
zienswijze heeft ingediend.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl en www.zuid-west380kv.nl. Heeft u
na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070)
379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties en zienswijzen
In onderstaande tabellen kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 10 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 21.
Registratienummer
2G-OB-0112
2G-OB-0138
2G-OB-0142

Reactienummer
R0112
R0138
R0142

Registratienr
2G-OB-0001
2G-OB-0002
2G-OB-0003
2G-OB-0004
2G-OB-0005
2G-OB-0006
2G-OB-0007
2G-OB-0008
2G-OB-0009
2G-OB-0010
2G-OB-0011
2G-OB-0012
2G-OB-0013
2G-OB-0014
2G-OB-0015
2G-OB-0016
2G-OB-0017
2G-OB-0018
2G-OB-0019
2G-OB-0020
2G-OB-0021
2G-OB-0022
2G-OB-0023
2G-OB-0024
2G-OB-0025
2G-OB-0026
2G-OB-0027
2G-OB-0028
2G-OB-0029
2G-OB-0030
2G-OB-0031
2G-OB-0032
2G-OB-0033
2G-OB-0034

Zienswijzenummer
0001
0002
0003
0004
0005 (943 identiek)
0006
0007
0008
0009
0010 (4 identiek)
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034

Reactienummer
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2G-OB-0035
2G-OB-0036
2G-OB-0037
2G-OB-0038
2G-OB-0039
2G-OB-0040
2G-OB-0041
2G-OB-0042
2G-OB-0043
2G-OB-0044
2G-OB-0045
2G-OB-0046
2G-OB-0047
2G-OB-0048
2G-OB-0049
2G-OB-0050
2G-OB-0051
2G-OB-0052
2G-OB-0053
2G-OB-0054
2G-OB-0055
2G-OB-0056
2G-OB-0057
2G-OB-0058
2G-OB-0059
2G-OB-0060
2G-OB-0061
2G-OB-0062
2G-OB-0063
2G-OB-0064
2G-OB-0065
2G-OB-0066
2G-OB-0067
2G-OB-0068
2G-OB-0069
2G-OB-0070
2G-OB-0071
2G-OB-0072
2G-OB-0073
2G-OB-0074
2G-OB-0075
2G-OB-0076
2G-OB-0077
2G-OB-0078

0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045 (4 identiek)
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
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2G-OB-0079
2G-OB-0080
2G-OB-0081
2G-OB-0082
2G-OB-0083
2G-OB-0084
2G-OB-0085
2G-OB-0086
2G-OB-0087
2G-OB-0088
2G-OB-0089
2G-OB-0090
2G-OB-0091
2G-OB-0092
2G-OB-0093
2G-OB-0094
2G-OB-0095
2G-OB-0096
2G-OB-0097
2G-OB-0098
2G-OB-0099
2G-OB-0100
2G-OB-0101
2G-OB-0102
2G-OB-0103
2G-OB-0104
2G-OB-0105
2G-OB-0106
2G-OB-0107
2G-OB-0108
2G-OB-0109
2G-OB-0110
2G-OB-0111
2G-OB-0112
2G-OB-0113
2G-OB-0114
2G-OB-0115
2G-OB-0116
2G-OB-0117
2G-OB-0118
2G-OB-0119
2G-OB-0120
2G-OB-0121
2G-OB-0122

0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088 (1 identiek)
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100 (1 identiek)
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
R0112
0113
0114 (1 identiek)
0115
0116
0117
0118 (1 identiek)
0119
0120
0121
0122

7

2G-OB-0123
2G-OB-0124
2G-OB-0125
2G-OB-0126
2G-OB-0127
2G-OB-0128
2G-OB-0129
2G-OB-0130
2G-OB-0131
2G-OB-0132
2G-OB-0133
2G-OB-0134
2G-OB-0135
2G-OB-0136
2G-OB-0137
2G-OB-0138
2G-OB-0139
2G-OB-0140
2G-OB-0141
2G-OB-0142
2G-OB-0143
2G-OB-0144
2G-OB-0145
2G-OB-0146
2G-OB-0147
2G-OB-0148
2G-OB-0149
2G-OB-0150
2G-OB-0151
2G-OB-0152
2G-OB-0153
2G-OB-0154
2G-OB-0155
2G-OB-0156
2G-OB-0157

0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
R0138
0139
0140
0141
R0142
0143
0144
0145
0146 (1 identiek)
0147 (1 identiek)
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154 (1 identiek)
0155
0156
0157
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten ‘Zuid-West 380 kV – West’
Reactienummer
R0138
R0142
R0112
Zienswijzenummer
0073
0139
0013
0118
0126
0125
0108
0137
0028
0026
0038
0039
0135
0131
0005
0071
0149
0129
0132
0061
0156
0122
0024
0044
0092

Overheid
Gemeente Kapelle, College van Burgemeester en Wethouders, KAPELLE
Gemeente Reimerswaal, College van Burgemeester en Wethouders,
KRUININGEN
Provincie Zeeland, Gedeputeerde Staten, MIDDELBURG
Organisatie
Stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg, Gemeenschap 's-Heer
Abtskerke, 'S-HEER ABTSKERKE
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., AMSTERDAM
ZUIDOOST, namens Rorenka B.V., KRABBENDIJKE
De Drie Haasjes, RILLAND
De Jager Fruit B.V., KAPELLE
Delta Netwerk Groep, GOES, namens Delta Kabel Netwerk Comfort; Enduris
B.V.; DOW
Delta Netwerkgroep, GOES, namens Zeeland Refinery N.V. / Total Opslag en
Pijpleidingen Nederland N.V.; Zebra Gasnetwerk B.V.; Dow Benelux B.V.;
Enduris B.V.; Evides N.V.; Delta Kabel Comfort Netten B.V.
Diaconie Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk, KAPELLE
EPZ, VLISSINGEN
Fruitteeltbedrijf de Plantage, KRUININGEN
Heijmans Vastgoed, ROSMALEN
Mieras Juridisch Advies, KAPELLE
Mieras Juridisch Advies, KAPELLE, namens Hervormde Diaconie Maasland,
Maasland; Stichting Doelmanshoeve, Maasland
Moeliker & Platteeuw Advocaten, MIDDELBURG, namens Jobe NV, Kapellen
(België)
N.V. Westerscheldetunnel, BORSSELE
Oriënt Kebap, KRABBENDIJKE
Overwater Rentmeesterskantoor B.V., STRIJEN, namens
Beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene” BV
Protestantse Gemeente Kapelle Biezelinge en Eversdijk, KAPELLE
Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland, NISSE
StichtingBreda380kvnee, BREDA
Stichting Dorpsraad Borssele, BORSSELE
VeiligheidsRegio Zeeland, MIDDELBURG
Vereniging 380kVOosterhoutNEE, OOSTERHOUT NB
Vogelaar Fruitcultures v.o.f., KRABBENDIJKE
ZLTO, ’S-HERTOGENBOSCH, namens Ingenieursbureau Zeeland Technovatie
B.V., handelend onder de naam Hoogenboom Valves, KAPELLE
ZMf (Zeeuwse Milieufederatie), MIDDELBURG
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R0112

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

3 maart2016

uw kenmerk:

DGETM-EO

ons kenmerk:

1

afdeling:

Water, Bodem en Natuur

bijlag{n):

,

|

16022335

600587 4

Bureau Energ ieprojecten
I nspraakpu nt Zuid-West 380 kV-West
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

73APR20í0

behandeld door:
doorkiesnummer:

Indienen van een zienswijze op het ter inzage liggende
ontwerp-inpassingsplan en het ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet
van de 380 kV hoogspanningsverbinding Rilland - Borssele

onderwerp:

verzonden:

t 2 APR. 201$

Middelburg,

1

998

12 april 2016

Geachte heer Kamp,
Bij uw brief van 3 maart 2016, heeft u ons in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het ontwerp
inpassingsplan en geattendeerd op het feit dat de overige voor het project benodigde besluiten met betrekking
op de 380 kV hoogspanningsverbinding Rilland - Borssele ter inzage liggen. Het gaat hierbij om twee gescheiden procedures. Ten eerste worden op grond van artikel 3.28 Wet ruimtelijke ordening de raden en staten
gehoord over het voornemen om een Rijks inpassingsplan vast te stellen, waarbij Provinciale Staten wordt
uitgenodigd om een reactie te geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid op basis van artikel 3.4 Algemene
wet bestuursrecht in samenhang met artikel 3.35 Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet, voor
het inbrengen van een zienswijze op de overige voor het project benodigde besluiten.
Met deze brief dienen wij een gezamenlijkezienswijze in metde gemeente Reimerswaal en gemeente Kapelle
op het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp besluit Natuurbeschermingswet 1998, voor de realisatie en
instandhouding 380 kV verbinding Borssele-Rilland.
Voor de inhoud van de zienswijze verwijs ik u naar de bij deze brief gevoegde bijlage.
In aansluiting op deze zienswijze zal Provinciale Staten van de Provincie Zeeland worden gehoord op 3 juni
2016. Na behandeling wordt u van de reactie van Provinciale Staten van Zeeland op de hoogte gesteld.

Hoogachtend,
gedeputeerde

sedretaris

R0112

BIJLAGE

1

Gezamenlijke zienswijze Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal en gemeente Kapelle op het ontwerp
inpassingsplan en het ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998 van de hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kVwest.
Zoals de gezamenlijke colleges van gedeputeerde staten van Zeeland en de burgemeester en wethouders
van de gemeenten Reimerswaal, Borsele en Kapelle bij brief van 12januari 2016 al hebben aangegeven,
staan nut en noodzaak van dit project in Zeeland behoorlijk ter discussie. Er wordt een alternatieven onderzoek
gemist waarbij met name een kabelverbinding door de Westerschelde wordt onderzocht. Uw antwoorden in
de brief van 22 februari 2016 hebben de twijfel over dit project bij ons niet kunnen wegnemen. Dit is voor ons
aanleiding geweest om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar alternatieven en nut en noodzaak van
deze nieuwe verbinding. Daaruit komt voor wat betreft het alternatief verkabeling van delen van de 380 kV
verbinding toch een ander beeld naar voren dan aangegeven in het ontwerp inpassingsplan. Wij gaan hier
onderstaand verder op in.
Op 2 december 2015 heeft u de Tweede kamer schriftelijk geinformeerd over de resultaten van een onderzoek

naar de mogelijkheden van verkabeling en de consequenties hiervan voor met name het project Zuid-West
380 kV. Ook in uw brief van22 februari aan de colleges gaat u daarop in. U geeft aan dat uit het advies van
Tennet naar voren komt dat ondergronds aanleggen van tracégedeelten Borsele-Rilland niet mogelijk is,
omdat dan ontoelaatbare hoge overspanningen kunnen ontstaan op zowel het 380 kV station Borssele als
Rilland. Ondergronds aanbrengen van 10 km acht u voor het gedeelte Rilland-Tilburg wel mogelijk. Mogelijk
zelfs nog uit te breiden naar 20 km.
Uit het in onze opdracht verrichte onderzoek blijkt nu echter dat de beperkingen in Zeeland veroozaakt worden
door de knip die wordt aangebracht in het project 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele-Tilburg. De hoge

overspanningen die zich voor kunnen doen bij alleen aanleg van het gedeelte Borssele-Rilland (fase 1)
verdwijnen op het moment dat ook fase 2 (Rilland-Tilburg) is aangelegd. Dan ontstiaat een compleet andere
situatie waarbij ook in het gedeelte Borssele-Rilland de mogelijkheid ontstaat om tracégedeelten van de 380
kV ondergronds aan te brengen. Onze ondezoekers geven bovendien aan dat met het treffen van technische
voozieningen de geconstiateerde overspanningen, ook voor alleen fase 1, beheersbaar kunnen blijven.
Uit het alternatievenondezoek komt verder naar voren dat wanneer u toch niet zou willen kiezen voor het
ondergronds brengen van een 380 kV verbinding in Zeeland er nog andere mogelijkheden zijn om de impact

van het project te verminderen. In ons onderzoek is een variant in beeld gebracht waarbij er voor wordt
gekozen om delen van de 150 kV verbinding ondergronds aan te brengen en de nieuwe en bestaande 380 kV
samen te brengen over het gehele tracé in plaats van alleen op het gedeelte Borssele-Willem Annapolder
WAP). Nu alsnog blijkt dat er ook in Zeeland mogelijkheden zijn voor verkabeling is dit een variant die volgens
ons nader bekeken dient te worden.

Daarnaast is bij bestudering van de ter inzage liggende ontwerpbesluiten geconcludeerd dat bij het
ontwerpbesluit Natuurbeschermingswet 1998 er onvoldoende zorgvuldig is gehandeld om effecten op
kenmerkende natuurdoelen van de Oosterschelde en Westerschelde te voorkomen. Dit is in overleg met uw
ministerie reeds eerder kenbaar gemaakt, maar heeft niet geleid tot aanpassingen.

Wij constateren dat de stukken waarop de aanvraag is gebaseerd, gedateerd zijn, ontbreken of geen
onderdeel uit maken van het ontwerpbesluit. Verder is het uitgangspunt van de beoordeling van effecten op
natuur foutief ingestoken. Er wordt uitgegaan van een geringe verandering van enkele draden en het project
wordt niet beoordeeld als een nieuwe hoogspanningsverbinding. Verder geven de onderliggende stukken een
onvolledig beeld van mogelijke effecten op de natuur. Ondezoeken ontbreken op de locaties waar meeste
effecten zijn te verwachten (traject Kruiningen - Rilland). Essentièle onderdelen waaronder stikstofdepositie,
habitattypeverlies en draadslachtoffers worden niet of onjuist ondezocht en beoordeeld in relatie tot de natuur
doelstellingen.

De huidige insteek van het project zal naar onze mening leiden tot significant negatieve effecten op de
natuurdoelen van de Natura 2O0O-gebieden Oosterschelde en Westerschelde & Saeftinghe waarvoor wij in
Europees verband een verplichting hebben om deze te behalen. Met de huidige inspanningen en
ontwikkelingen is dit al een lastige opgave. Het is vanuit de natuuropgave dan ook niet wenselijk en juridisch
gezien ook niet mogelijk een vergunning voor het huidige tracé te verlenen. Ook uit dit oogpunt pleiten wij er
voor om op het tracé waar de effecten op de natuur zich concentreren (grofweg \Mllem Annapolder-Rilland)
te kiezen voor een van de alternatieven zoals hiervoor beschreven. Wij verwachten dat met deze alternatieven
negatieve effecten op natuur kunnen worden voorkomen.

R0112
Samenvattend zijn wij van mening dat de door u getrokken conclusie dat verkabeling in het tracé gedeelte
Borssele-Rilland niet mogehl-k is niet correct heeft plaatsgevonden. De aangebrachte Inip in het wes-telijk en

oostelijk deel blijkt een grote impact

te hebben op die

conclusie maar

is bij de presentatie

van

ondezoeksresultaten volledig buiten beschouwing gelaten. Daarmee ontstaat een verieerde voorstelling van

zakel en op deze wijze kan het ontwerp inpassingsplan niet vastgesteld worden. Wij roepen

u op, om allereerst
met de betrokken colleges in overleg te treden en daarbij aan de hand van de uitkomsten van ons alternatieven
onderzoek, met inachtneming van onze opmerkingen ten aanzien van de impact van het tracé op de Zeeuwse
natuurwaarden, te bezien op welke wijze er aanpassingen mogelijk zijn die het project verbeteren en daarmee
het draagvlak te vergroten.
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Zienswijzen 0001 tot en met 0157
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0001

Verzonden: Maandag 7 maart 2016 14:10
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
ik vind dat dit onder de grond zou moeten kunnen. zoals ook in de randstad geschied, voor
een boeren bedrijf in ontwikkeling met op afstand bestuurbare tractoren en drones, is dit
een groot probleem.
Heeft u nog suggesties hierover?
onder de grond continueren.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
geen mening
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
ja, het agrarisch belang evenals milieutechnisch. en een bedrijf welke in ontwikkeling is, zal
in de toekomst bovenstaande technologie gaan gebruiken , welke volledig verstoord zal
worden.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
ja, ik zal het bedrijf gaan verkopen met een lagere verkoopprijs, daarnaast werd gezegd dat
de uit dit project van Tennet voorkomende inkomsten, geen inkomstenbelasting over
betaald behoeft te worden en dit is niet het geval. dit geeft een negatief saldo weer aan het
eind van de streep, zowel in landkostprijsverlaging alsook veel belasting over deze
inkomsten te betalen =50%. dus concreet ben ik hier veel op tegen. Ik geef volledig
bezwaar tegen het Zuid-West 380 Kv West
Reactie

0002

Verzonden: Maandag 14 maart 2016 20:30
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
niet acceptabel
Heeft u nog suggesties hierover?
ondergronds
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
ja, zie bijlage punt 2
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
ja, zie bijlage punt 4
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, te dichtbij en vestiging van een belaste strook op mijn landbouwperceel (gemeente
Kapelle sectie O nummer 14)
Reactie

0002
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt Zuid-West 380 Kv –West
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

, 14 maart 2016
Inzake: zienswijze
Geachte mevrouw, heer,
Graag wil ik mijn zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage liggen voor het
project 380 Kv Zuid-West – West.
1. Het geplande tracé kan niet op mijn instemming rekenen,omdat zoals nu gepland dichter bij de
woonkern komt te liggen dan het bestaande tracé dat afgebroken wordt.
Diverse woningen komen in de magneetveld zone te liggen en de historische waarden van de
buurtschap Eversdijk worden onherstelbaar aangetast.
2. De magneetveld zone zoals aangegeven in het ontwerp besluit is mijn inziens onjuist.
Er wordt gesproken over 2x 380 Kv terwijl er 4x 380 Kv in de nieuw te bouwen leiding wordt
gehangen. Ook de 80 meter zone van het magneetveld is naar mijn mening te weinig en zal richting
toekomst worden aangepast naar minimaal 120 meter. E.a. is in Noord-Amerika al verplicht
De volksgezondheid wordt daarom niet gewaarborgd.
3. Het gehele tracé is nu ingetekend over vele hectares landbouwgrond.
Naar de toekomst toe met het oog op de intensivering van precisielandbouw gaat dit onwerkbare
situaties opleveren. Inzet GPS op landbouw machines en het gebruik van drones zal grote gevolgen
hebben voor de voedsel productie op betreffende percelen die getroffen worden door de
hoogspanningsleiding.
4. Het geplande tracé ter hoogte van Eversdijk gaat een groot gevaar opleveren m.b.t. de overkruising
van de leidingenstrook.
Over een lengte van 395 meter zal de hoogspanningsleiding over de leidingenstrook lopen. Leidingen
in deze strook zijn onder andere 2 hoge druk gasleidingen en 1 olieleiding.
Bij calamiteiten zal de schade en gevaar voor omwonende niet te overzien zijn. Ook bij de aanleg van
geplande masten zal een groot risico ontstaan m.n. door beschadiging van de gas en olieleidingen en
de niet uit te sluiten verzakkingen in de leidingstrook.
Conclusie.
Naar mijn mening is de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsleiding onvoldoende aangetoond,
omdat de energie productie in het sloegebied al sterk is verminderd en in de toekomst alleen minder
zal worden. De 2e kerncentrale in Borssele gaat niet door. De bestaande kerncentrale wordt binnen
afzienbare tijd gesloten. De kolencentrale is al uit bedrijf. En de huishoudens zelf zullen gaan zorgen
voor hun eigen energieproductie.
Als er toch besloten wordt de hoogspanningsleiding aan te leggen pleit ik voor een ondergronds tracé
omdat dit het meeste draagvlak zal hebben van de samenleving.
Het ondergrondse tracé kan dan het best en het veiligst door zee liggen.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan verzoek ik om het tracé ter hoogte van de buurtschap Eversdijk te
herzien en deze verder zuidwaarts achter de bestaande hoogspanningsleiding te plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
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Verzonden: Maandag 21 maart 2016 08:46
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: 's-Heerenhoeksedijk
Huisnummer: 7
Postcode: 4453 CD
Woonplaats: 'S-HEERENHOEK
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: Mts. Rijk-Boonman
Mede namens: Maatschap Gebr. Rijk
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Tussen 2 rijen masten wonen en werken heeft een enorme inpakt op mensen die hier tussen
komen te wonen en een enorme verstoring van het landschap.
Heeft u nog suggesties hierover?
Kabels zoveel mogelijk in 1 rij masten.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Er wordt niet onderbouwd wat de gevolgen zijn voor omwonenden van het wonen en werken
tussen 2 rijen hoogspaningsmasten. Zoals contaminatie van straling tussen de 2 rijen
masten.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Contaminatie van straling tussen een 380 KV lijn en de nieuw aan te leggen 4 X 380 KV lijn.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Risico voor onze gezondheid.Problemen met GPS gestuurde machines. Problemen met
computergestuurde bewaring van producten. Moeilijker werken met machines door obstakels
(masten). Waarde vermindering van panden en landerijen. Verstoring woongenot.
Gedoogplicht wordt opgelegd zonder dat hier normaal verweer tegen kan worden
gevoerd.Wij voelen ons of er over ons beslist wordt zonder ons te horen. Zogenaamd te
gunste van de nederlandse bevolking.
Reactie

0004

Verzonden: Donderdag 24 maart 2016 12:10
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik ben pachter van een perceel land waarop de masten nrs 1024 zijn voorzie, ter plaatse
van de Zuidzaksedijk. Ik maak bezwaar tegen de bestaande inrit (geel ingetekend) en wens
een nieuwe oprit zodat de toegangsweg veel efficiënter is, zodat Tennet minder hoeft te
betalen. Hierover is informeel goedkeuring van het Waterschap (naam contactpersoon wordt
nog bekendgemaakt) en Natuurmonumenten (
).
Een tekening van de geprojecteerde situatie (geel) en de gewenste situatie (blauw ballpen)
is bijgevoegd.
Reactie
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 21:53
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik word geraakt in mijn belang.
Op het perceel Zuidzaksedijk te Heinkenszand heeft Tennet een mast gepland.
De toegangsweg/ontsluitingsweg van Tennet is nu onnodig lang waardoor er veel schade en
veel overhoeken zijn.
Dit geeft extra kosten voor beide partijen.
De oplossing is om de oprit om te draaien zodat je van de andere kant het perceel op komt.
Dit leidt tot een kortere, rechte toegangsweg over het midden van het perceel met veel
minder schade in de exploitatie en veel minder overhoeken.
Voor het omdraaien van de oprit is toestemming nodig van het Waterschap en
Natuurmonumenten. De toestemming van Waterschap en Natuurmonumenten is inmiddels
schriftelijk ontvangen. De tekening met de nieuwe toegangsweg is bij de eerdere zienswijze
al bijgevoegd. De eerdere zienswijze is op de inloopavond in de Stenge ingediend. Deze
zienswijze is een aanvulling.

Reactie

0004

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Beste

woensdag 6 april 2016 08:14
RE: Oprit Zuidzaksedijk wijzigen
,

Bij deze krijg je toestemming. Als waterschap zitten wij ook rond de tafel
met Tennet, dus
dan komt het ook wel ter sprake.
Met vriendelijke groet

Opzichter waterbeheer/Medewerker beheer tractie

Van:
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 9:46
Aan:
Onderwerp: Oprit Zuidzaksedijk wijzigen

Op het perceel Zuidzaksedijk heeft Tennet een mast gepland.
De toegangsweg/ontsluitingsweg van Tennet is nu onnodig lang waardoor er
veel schade en veel
overhoeken zijn.
Dit geeft extra kosten voor beide partijen.
De oplossing is om de oprit om te draaien zodat je van de andere kant het
perceel op komt.
Dit leidt tot een kortere, rechte toegangsweg over het midden van het
perceel met veel minder schade in
de exploitatie en veel minder overhoeken.
Voor het omdraaien van de oprit is toestemming nodig van het Waterschap en
Natuurmonumenten.
Zou jij,
willen bevestigen/mailen dat het Waterschap toestemming geeft
voor een nieuwe kruising met
de watergang?
Ik heb begrepen dan er dan ook gelijk dikkere buizen worden gelegd omdat de
bestaande buizen niet
meer toereikend zijn.
Zou jij,
, willen bevestigen/mailen dat Natuurmonumenten toestemming
geeft het omdraaien van de
oprit omdat jullie eigenaar zijn van de grond?
Groet,

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg en
Kennedylaan 1 4538 AE Terneuzen

0004

Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)
Fax: +31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)
Email: info@scheldestromen.nl
Website: www.scheldestromen.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 8 april 2016 13:41
RE: Oprit Zuidzaksedijk wijzigen

Hallo
Hierbij geef ik je toestemming om de oprit aan de Zuidzaksedijk te draaien.
De toegang tot je landbouwpercelen is dan bereikbaar vanaf de richting van
de Gerardushoeve.
De aanleg wel afstemmen met het Waterschap.
Als je gaat aanvangen met de uitvoering graag contact opnemen.
Met vriendelijke groet,

Boswachter Natuurbeheer
Beheereenheid Schelde
Zwaaksedijk
RDKwadendamme

4434

www.natuurmonumenten.nl

Ik werk van maandag t/m vrijdag
Doe mee met Natuurmonumenten en bescherm natuur in Nederland.

Van:
Verzonden: vrijdag 8 april 2016 13:28
Aan:
Onderwerp: FW: Oprit Zuidzaksedijk wijzigen

Zou ik van jou nog een bevestiging via de mail kunnen ontvangen dat er
toestemming is voor het
omdraaien van de oprit?
De zienswijze moet uiterlijk volgende week bij Tennet binnen zijn. Dan kan
de toestemming van beide
partijen meegestuurd worden.
Ik verneem graag een reactie.
Met groet,

Van:
Verzonden: woensdag 6 april 2016 08:14
Aan:
Onderwerp: RE: Oprit Zuidzaksedijk wijzigen
Beste
Bij deze krijg je toestemming. Als waterschap zitten wij ook rond de tafel
met Tennet, dus
dan komt het ook wel ter sprake.

0004

Met vriendelijke groet

Opzichter waterbeheer/Medewerker beheer tractie

Van:
Verzonden: vrijdag 1 april 2016 9:46
Aan:
Onderwerp: Oprit Zuidzaksedijk wijzigen

Op het perceel Zuidzaksedijk heeft Tennet een mast gepland.
De toegangsweg/ontsluitingsweg van Tennet is nu onnodig lang waardoor er
veel schade en veel
overhoeken zijn.
Dit geeft extra kosten voor beide partijen.
De oplossing is om de oprit om te draaien zodat je van de andere kant het
perceel op komt.
Dit leidt tot een kortere, rechte toegangsweg over het midden van het
perceel met veel minder schade in
de exploitatie en veel minder overhoeken.
Voor het omdraaien van de oprit is toestemming nodig van het Waterschap en
Natuurmonumenten.
Zou jij,
willen bevestigen/mailen dat het Waterschap toestemming geeft
voor een nieuwe kruising met
de watergang?
Ik heb begrepen dan er dan ook gelijk dikkere buizen worden gelegd omdat de
bestaande buizen niet
meer toereikend zijn.
Zou jij,
willen bevestigen/mailen dat Natuurmonumenten toestemming
geeft het omdraaien van de
oprit omdat jullie eigenaar zijn van de grond?
Groet,

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg en
Kennedylaan 1 4538 AE Terneuzen
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)
Fax: +31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)
Email: info@scheldestromen.nl
Website: www.scheldestromen.nl
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Zienswijze ingediend door, naam:
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Aan : Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
1.S.,

wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe g{iOkV.
Langs deze weg

Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1.

lk vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zalworden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.

2.

Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar Belgiè worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.

3.

ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. ln Belgiè en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.

4.

lk vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te

Er

recreèren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding.
ontneemt ons hierdoor voor de komende L00 jaar een unieke recreatieplaats.

U
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5.

ln brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspan ningsverbind ingen.

6.

De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. lk vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

7.

Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst

mindèr toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8.

Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.

9.

De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in

de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. l-andbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
10.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
lk behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam:
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Verzonden: Woensdag 30 maart 2016 19:11
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Mede namens:

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
De hoogspanningslijn loopt over het woonhuis
in
. Op dit adres
wonen zes personen verdeeld over twee huishoudens.Bij een van de huishoudens wonen
twee jongens van resp. 4 en 7 jaar oud.Daar er voor kinderen onder de 15 jaar kans op
ontwikkelen van leukemie aanwezig is als ze onder een hoogspanningslijn wonen , is
verhuizen noodzakelijk.
Op de Herinneringsdijk in Nisse is wel rekening gehouden met het feit dat de geplande
hoogspanningsleiding niet over dit monument lopen.Echter is er totaal aan voorbij gegaan
aan het feit dat er in een woonhuis waar twee jonge kinderen wonen wel een leiding kan
lopen. Een herinneringsmonument wordt belangrijker geacht dan de woonplek van twee
jonge kinderen
Waarom is er niet gekeken naar gevoelige bestemmingen waar kwetsbare kinderen wonen
en deze objecten te ontzien? Via de gemeente was dit toch eenvoudig na te gaan?
En hieruit hadden conclusies kunnen worden getrokken.
Reactie
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Zienswijze ingediend door:
Naam:
Straat:
Postcode:

Ontvangen
30 MRT 2016

Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:
28 maart 2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerp-inpassingsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. Mijn voornaamste
bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
PROCEDURE

1.

Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om
aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de
orde. De latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.

2.

Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energietak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en
het waarschijnlijker wordt dat in de zeer nabije toekonnst grote stroomproductiecapaciteit zal
wegvallen. Omroep Zeeland berichtte op 20/02/2016: "Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbedrijf en
een energiebedrijf, vormt de kerncentrale een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot verlies, dat de
energietak van Delta zelfstandig niet overeind kan blijven. "

3.

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en ondanks meerdere
verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister Kamp geweigerd. Omroep
Zeeland bericht op 16 januari 2015: *Stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en
de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Dat vinden alle partijen in Provinciale
Staten."

In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerschelde-alternatief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde~ptie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze
quickscan in december 2015 gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland 0
kilQmeter ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van ~80kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk. Omdat in de procedure
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alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan w ij op het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben
voor onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een
motie aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader onderzoek is gedaan
naar de mogelijkheid van een onderwater verbinding;f&Jat de mogelijkheden voor onderwat11r verbinding destijds
mondeling en zonder onderbouwing zijn afgedaan; en van mening zijnde dat alle alternatieven afdoende
onderzocht dienen te worden; spreekt uit dat een gedegen onderzoek naar de mogelijkheid V'l1n een verbinding
door het water, zools de route over de bodem van de Westerschelde, als alternatief op ttn nieuwe bovengrondse
hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;
Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provinciale Staten zijn niet overtuigd door
het verhaal van het ministerie en Tennet. Zij blijven voorstander van een ondergronds hoogspanningstrocé."
Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door
4.

Tennet niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de onmogelijkheid slecht
beargumenteerd. De redenatie van TenneT en het ministerie van EZ is niet juist als ze beweren dat de
nieuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig Is. We zijn het met elkaar eens dat er afvoer
capaciteit nodig Is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op zowel
huishoudelijk niveau en Industrieel niveau. Tevens loopt er een 150kV hoogspanningsverbinding naar
Noord Brabant, en gaat vanaf 2017 de ELSTA centrale 100% voor DOW produceren, waarmee de 440
Mw die nu door de Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu weinig marge, door de wijzigingen op korte termijn en het lokale verbruik (en het mogelijk
eerder wegvallen dan geph1nd van de kerncentrale ) i3 er rulm3choots voldoende capaciteit alleen al
met het huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundel geleiders kan de transport
capaciteit zelfs fors opgewaardeerd worden met 1 gigawatt per circuit.
Dit alternatief wordt nu door TenneT en het ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd omdat het
Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stll zou komen te liggen, maar er Is niet
overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan. De centrales kunnen worden gecompenseerd voor
de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat hier duidelijk om een 'niet willen', Immers waar een
wil Is, Is een wegl

5.

Met betrekking tot de huidige productie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijdens het Algemeen Overleg op 14 maart j.I., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken dat
TenneT al jarenlang geen onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten. Minister
Kamp sprak over 2100MW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden afgevoerd. Hij
gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle geproduceerde energie
moet via de 380kV worden afgevoerd. In een brief aan de gemeenteraad Reimerswaal (gedateerd 24
februari 2016) schreef minister Kamp dat de Zeeuwse belasting 200-550 MW is. Waarom zei minister
Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende Kamerleden te woord stond?
En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente Reimerswaal noemt.. komt niet overeen
met wat het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) hierover vermeldt.
KCD 2013 / De./ 2 blz 84:
12.1.5 Te Vflrwacht•n ontwiklce/ingen in R11gio Zuid Ze11/and ". De belasting, zoals voorzien door regionaal
netbeheerder DELTA N•twerkbedrijf (DNWB), nemen toe met percentages van nihil tot maximaal 2,596. De
belastingvraag ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in 2014 naar 113 MW in 2023.
We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven Is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een 150kV lijn vanuit Borssele naar
Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA + 330 MVA = 1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast
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produceren de centrales zelden op maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer
onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.
6.

Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van de redenen dat de
Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een onderzeese kabel een zogenaamde punt-tot-punt
verbinding is en geen ringverbinding kan zijn. Het Nederlandse net is een van de meest betrouwbare
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de tijd elektriciteit. De
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouwbaarder te maken door middel van
een zogenaamde ring?
Hoe kan het überhaupt dat er in Zeeland een ring-verbinding wordt gerealiseerd, pal naast een oude
2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracé-wijziging leidde? Immers, 4-circuits mag
voor Nederland niet in een EU ring worden opgenomen 1 2ie TenneT-film op Youtube die dit uitlegt:
https://www.youtube.com/watch ?v=vnhb Ul30aH w
Titel: 'Uitleg wl!zlglng tracé Brabant' , geplaatst op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380kV parallel-tracés in om energie weg te krijgen uit Borssele naar Rilland met totaal 4
circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet meer in een EU ring of EU netwerk {380 KV) worden
opgenomen. Hierdoor blijft Zeeland kwetsbaar als stroom-schiereiland. Hiermee wordt de
leveringszekerheid van een EU-netwerk minimaal, en de risico's maximaal.

7.

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4 -circuits
Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-àrcuitsmasten met een klein
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat.
TenneT ontkent nu dat ze in de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen
relatie is tussen de plannen voor de windparken, die de verdubbeling in capaciteit nog enigszins zou
kunnen verklaren, terwijl het KCD ( Kwaliteits- en Capaciteits Document ) uit 2013 duidelijk spreekt van
realisatie van een dubbelcircuit 380kV-verbinding Borssele-Tilburg met een transportvermogen van 2 ><
2635 MVA.

4-circuits betekent in werkelijkheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men in technische zin dus
eigenlijk over een 6-circuitsverbinding. In Brabant was dit een reden om het hele tracé te wijzigen.
Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel dat wij als belanghebbenden. al dan
niet bewust, onjuist geïnformeerd te zijn.
S.

Eveneens beargumenteerde Tennet niet duidelijk waarom de lijnen bij het bestaande 150 kV station in
Willem Annapolder gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Willem Anna polder betekent dit
dat de bestaande 380kV bij de nieuwe Wintracks wordt gehangen en dat de oude vakwerkmasten
daar kunnen worden afgebroken. De al bestaande lSOkV blijft daar staan.
In W illem Anna polder wordt er gewisseld en zal de 380Kv op de al bestaande vakwerkmasten verder
gaan en wordt de lSOkV bij de Wintrackmasten opgehangen. De bestaande lSOkV vakwerkmasten van
Willem Annapolder tot Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is: waarom deze kruising?
Logischer zou zijn om de gehele 380kV van Borssele tot Rilland bij de Wintracks te hangen en de al
bestaande 380kV vakwerkmasten af te breken. Door het toevoegen van de l SOkV aan de nieuwe
masten, die een gemiddelde levensduur van 100 jaar hebben, kan deze verbinding op korte termijn
niet ondergronds worden aangelegd. Dit is een recente ontwikkeling waarbij TenneT de 110 kV en

9.

lSOkV verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.
Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelprojecten, een onwenselijke situatie
ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd. De
verschillende deelprojecten (uitbreiding transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland,
bovengrondse masten door Zeeland, onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite
allemaal over een en dezelfde aansluiting maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak
beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd is, sluit
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dit meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.
10. Wij zetten grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden. Dit is In de
Tweede Kamer besproken maar is er ook gesproken over hoever Tenneî daarin mag gaan? Tijdens
broedseizoen boringen doen In Nationaal Park Oosterschelde(-= Natura 2000), zandophogingen bij
Borssele etc. Mag dit zomaar?
ll. Tennet is Inconsequent in Informatie: de getoonde plattegrond met de verbinding in de brief van
minister Kamp van 17 februari 2016 w ijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.

NATUUR & LANDSCHAP
12. Het Zeeuwse landschap wordt ingrijpend en voor lange t ijd (100 jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de
zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een verantwoordelijk heid.
Landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van alle
alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende investering te doen.
13. Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude zeedijk rondom
Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van het dorp. Dit zal een verlaten
uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden uitgekocht worden en al de oude karakteristieke huisjes
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij zal dit een troosteloos geheel
worden.
14. Voor kite-surfers is het strandje in Krabbendijke een ideale plek om deze sport te beoefenen. Dit
wordt verboden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolking ook op deze manier een
populaire vrijetijdsbestedi ng ontnomen.
15. De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken 100 meter vanaf de dijk
landinwaarts. Hoe verhoudt de Wintrack-mast in de Oosterschelde zich tot de afspraken voor Natura
2000 gebieden? Omwonenden krijgen hoge boetes als ze in het broedseizoen bijvoorbeeld wormen
steken of zeekraal knippen, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal in datzelfde beschermde
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen voor
de vogels die in de draden van de Wintradcs kunnen vliegen. Getoetst moet worden of hiermee geen
Europese afspraken worden overschreden.
16. Het Natura 2000 Nationaal Park Oosterschelde is een belangrijk fourageergebied voor diverse
wadvogels, verschillende soorten ganzen en andere vogels. Bij hoogwater zoeken deze vogels
hoogwaterrustplaatsen op in het achterliggende gebied op Zuid-Beveland en vliegen dan in NoordZuid-richting en bij laag water weer terug. Bij de verticaal gestapelde lijnen in de Wintrac.k masten
zullen naar verwachting veel meer dan nu bij de in de vakwerkmasten waarin de lijnen meer
horizontaal geschakeld zijn slachtoffers onder de vogels vallen vanwege botsingen met de
hoogspanningsli jnen. Dit zal met het erin hangen van enkele zogenaamde varkensstaartkrullen maar
ten dele kunnen worden voorkomen.
LANDBOUW/ ECONOMIE
17. Precisielandbou w in de omgeving van deze nieuwe verbinding wordt onmogelijk. Boeren klagen nu al
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. TenneT
wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg.
18. Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen, welke waarschijnlijk van boven elkaar
hangende draden groter zal zijn dan van de huidige lijnen in de vakwerkmasten. Ook hier is nooit
onderzoek naar gedaan.
19. De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fruitteelt is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heijn in de toekomst geen fruit meer wil
hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft
TenneT geen vergoeding.
20. Het bovenstaande geldt eveneens voor mogelijke Arbo-normen die in de toekomst wellicht het
langdurig werken in de nabijheid van het door de lijnen opgewekte magnetisch veld zal verbieden
vanwege mogelijke gezondheidsrisico's
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21. Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmogelijk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.

22. De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65 meter hoge masten, wordt het
landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële uitstraling. De vraag is of dit
wenselijk is. Deze twee bedrijfstakken bijten elkaar.
23. Daarnaast is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardevermindering van huizen tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct
onder de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand net buiten de zone woont
en zijn WOZ-waarde toch ziet dalen. Ik verwacht dat ook mijn woning van waaruit de masten en de
daarin hangende lijnen duidelijk zichtbaar zijn, in waarde zal dalen.
GEZONDHEID

24. Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4- + 2circuits masten op zeer korte afstand van elkaar.
25. Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het magnetisch veld te
bepalen in de oude situatie. Een dergelijke meting zou door iedere ongeruste burger, die binnen een
straal van 1 kilometer van de masten woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, indien de
plannen doorgang vinden, na de in gebruik name van de masten opnieuw een meting uit te voeren en
zo inzicht te verschaffen in de sterkte van het magnetisch veld waar wij als burgers aan bloot gesteld
worden. In gesprekken met Tennet is tot nu toe terughoudend op dit voorstel gereageerd.
LANDELIJK/ EUROPEES
26. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar B om het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking. gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het m inisterie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast een
internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook
als deze duurder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en bedrijven
betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en bedrijven van cruciaal belang
moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen landschap en
gezondheid 1
27. Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert de controle op TenneT niet goed
wordt uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: d ie van aandeelhouder en toezichthouder.
Daardoor sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer
bevoegdheid moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen
moeten op voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kosten achteraf.
28. Verder is de informatievoorziening erg technisch, onmogelijk te volgen voor de gemiddelde burger, dit
is in strijd met het beginsel van equality of arms.
29. Doordat voor de aanleg gronden van burgers/boeren onteigend worden is sprake van een
onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht. In strijd met artikel 1, eerste protocol van het
Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.
30. Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen op grote Rijks projecten. Een gevolg is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
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Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd dit is in strijd met de Arhus conventie uit
1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Wij houden de
Nederlandse overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven w orden gekozen.
Hoogachtend,

andtekening:
aam
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Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:

Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
30 maart 2016

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

Geachte heer/mevrouw,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
ind ienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn :

1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden. Wij
hebben al heel veel moois verloren door horizonvervuil ing van windmolens (Kreekrak
enz.)
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel ve rdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding d ie alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht? In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt d it hier niet?
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo'n verbinding wonen en de
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kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,
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Zienswijze ingediend door, naam: ..
Straat: ...

·· ··· ··· ··· ··· ···

..

Postcode: ....
woonplaats: .........

"."......

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

1 2...S...Y.v.J. .?J~.r.Ç: .. 20.!..'2..""".
.....

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg w il ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde bes luiten zijn:

1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aanget oond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten . De stroom van het eventueel aan te leggen wind molenpark op zee kan
beter rechtstreeks naa r België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zu id-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze st roomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland word en
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken o m te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een un ieke recreatieplaat s.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen . Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren . Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen . Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.

9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening
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Zienswijze ingediend door, naam:

X"........".......................
"."..."""... .

Straat: ...
Postcode: ..

... .. . . . . . . . . . . . . ... ..

Woonplaats: .....

............... .

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

..12.'.:JW* 2d6
Onde rwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze indienen
tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie
Zeeland. Als inwoner van Borsele heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1.

Omgevingsimpact: Via twee grote afspanportalen aan de oostzijde van schakelstation

Borssele zullen de kabelbundels ingevoerd worden in wintrackmasten van ca. 65.00 meter
hoog. De dominantie van de hoge 380 kV hoogspanningsverbinding zal een landschappelijke
afbreuk doen aan de gehele omgeving van Borsele en de doorsnijding van Midden Zeeland.
2.

Gezondheidsrisico's voor mens en dier: Angst voor gezondheidsrisico's voor mens en dier als
gevolg van elektro magnetische st raling en fijnstof. Er is nog geen wetenschappelij ke
consensus en uniforme regelgeving over de gevaren van blootstelling aan magnet ische
velden en fijnstof. Een belangrijke reden hierin is dat de wetenschap nog niet in staat is om
definitieve uitspraken te doen over de gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van
magnetische straling van hoogspanningsleidingen of schakelstations. Ook het RIVM kan
slechts uitspraken doen op grond van de huidige stand van de wetenschap en moet een
voorbehoud maken naar de toekomst ("Voor zover nu bekend ..... ")

3.

Nut en Noodzaak: De basis van het ZW380kV plan ligt in 2008. Hierna is de Nut en Noodzaak

verschillende keren gewijzigd. In de uitgangspunten voor Nut en Noodzaak wordt voorbij
gegaan aan het sluiten van cent rales en ook de eigen vraag van het gebied, zowel op
huishoudelijk als ook industrieel niveau. Technisch is het ook mogelijk de bestaande
hoogspanningsverbinding op te waarderen door een vierbundel lichtere geleiders toe te
passen. Voor mij is hierdoor Nut en Noodzaak voor een nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding niet voldoende aangetoond.

0010

4. Consequenties 380 kV hoogspanningsverbinding op de directe omgeving Borsele. Voor het
Sloebos betekent dit een definitieve wijziging van het oorspronkelijke natuur compensatie
plan omdat onder de bovengrondse kabels geen hoge beplanting mag staan. Oftewel een
strook van 2 x 34.00 meter = 68.00 meter breed x de lengte moet boom vrij zijn. Eventuele
verdere ontwikkeling of uitbreiding binnen dit gebied zijn onmogelijk, doch zeer beperkt. Dit
geldt ook voor het karakteristieke heggenlandschap ten westen van Nisse en de !landbouw
en fruitteelt gebieden. Verder zullen de hoogspanningslijnen extra sterfte van vogels
veroorzaken, zeker met de nieuwe Wintrackmasten, waar de draden onder elkaar worden
aangebracht. Daarmee wordt ons voor de komende 80 jaar unieke natuurwaarden
ontnomen.
5.

Uitdemping van het elektromagnetisch veld: Het mast-type werd in de basis plannen
geïntroduceerd als een 'magneetveldarme solo mast' (waarbij de geleiders alleen aan de
binnenzijde zijn opgehangen) is fors opgeschaald naar een mega-transportcapaciteit met 4 X
380kV circuits, die in tegenstelling tot de solo mast wordt opgewaardeerd met extra
kabelbundels aan zowel de binnen en buitenkant van de mast. In de parallelloop van het
380kV tracé lopen de bestaande vakwerkmasten met 2 x lSOkV circuits mee. Hierdoor
bestaat het tracé uit 6 circuits. Deze unieke situatie heeft effect op de uitdemping van het
elektromagnetisch veld en vindt ik daarmee zeer ernstig en verontrustend.

6.

Alternatieven In de Environmental Impact Assessment Directive van de Europese Unie,
wordt bepaalt dat bij de bouw van een nieuwe hoogspanningslijn en schakelstation een
milieueffectrapportage (MER) verplicht is, met als doel om het meest milieuvriendelij ke
alternatief vast te stellen. Met de van nature aanwezige Oost-west verbinding door de
Westerschelde is het mogelij k om de kabels van wind op zee rechtstreeks door te trekken
naar station Rilland. Hiermee wordt station Borssele ontlast, en daarmee geheel Midden
Zeeland. Met een eventuele opwaardering van de bestaande 380kV
hoogspanningsverbinding is er ruimschoots voldoende transport capaciteit voor het
energielandpark Borssele.
Alternatieven zoals de Westerschelde optie, of ondergronds met supergeleidende
grondkabels dienen serieus en onafhankelijk onderzocht te worden, en waar mogelijk
toegepast te worden.

7. Streekimago: Het toeristisch imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de
toekomst minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt
aangetast.
8.

Landbouwgronden en onroerend goed: Door de komst van deze hoge masten en
kabelbundels wordt mijn omgeving ook minder aantrekkelijk voor mensen om zich er te
vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van landbouwgrond en onroerend goed zal dalen.

9.

Landbouw en fruitteelt. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk
afnemen omdat er in de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren,
waardoor precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Ook drupschade op Land- en fruitteeltproducten kunnen op
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basis van de steeds strengere eisen op voedselkwa liteit niet meer worden gecertificeerd en
worden daardoor onverkoopbaar.

10.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.

Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemd e bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

handtekeC
Naam
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Aan: Bureau Energiep rojecten
lnspraak punt Zuid-West 380 KV West
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

d.d. 29 maart 2016
Betreft: Zienswijze inzake het ontwerp besluiten bestaand e uit de
ontwerp -vergunn ingen en ontheffingen en het Milieueffectrapport.

Geachte heer /mevrou w,
Langs deze weg wil ik als belanghe bbende/a anwonen de een zienswijze indienen tegen
of op het voorgeno men project en de ontwerp besluiten .
Aanwon ende wenst geen schade en of overlast direct en indirect te ondervin den
voortkom end uit uw activiteiten, aan privé leven en bedrijfsactiviteiten die daar worden
beleefd en geëxploiteerd.
Het doel van de M.E.R is om het milieubelang naast andere belangen een volwaard ige
rol te laten spelen bij de besluitvo rming over het tracé deel Borssele-Rilland in het
aanpassi ngsplan voor ZW 380-Wes t
Daarom moet deze 380 KV Hoogspa nningsve rbinding de milieu gevolgen in beeld
worden gebracht voordat besluitvo rming plaatsvin dt.
In dit M.E.R. wordt het tracé en tracé alternati even bekeken maar de schakeling met het
schakels tation Borssele en de uitbreidi ng van dit station met 12 Ha heeft u niet
meegeno men.
Een punt van aandach t in het M.E.R. ontbreek t de 0 optie meten van wat er nu is aan
geluid in de geluidszone, de grondwa terstand onder invloed van bronneri ng i.v.m.
grondwe rkzaamh eden die voortkom en uit of met het plaatsen van de masten e.d. en dan
nog het magnetisch veld rond de 380KV lijn en het schakels tation.
Daaropvolgend een monitori ng van de installati es in vol continue bedrijf bij vernieuw de
situatie.
Een richtlijn die bij overschr ijding van het gestelde in de M.E.R. o.a. geluid e.d. kan
worden gehantee rd.
Ik acht het verstand ig dat er uwerzijd s een algeheel M.E.R. over dit gebied te maken o.a.
• Het oude schakels tation Borssele
• Uitbreiding schakelveld K.C.B.
• 380 KV lijn West
• aanlandi ng 380 KV lijn West
• aanlandi ng Net op zee- Borssele
en hierdoor een uitbreidi ng van het schakels tation Borssele met 12 Ha
Dit alles vindt plaats op 1 locatie om hier de knelpun ten waar te nemen en er dan naar te
handelen.
Nu wordt iedere activiteit apart bekeken en heeft het een eigen M.E. R Zo wordt de
totale belasting van dit gebied niet goed in kaart gebracht .
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delen in zijn
Aan u comm issie van de M.E.R. om dit opnie uw te bezien en te beoor
totalit eit
Bij voorb aat dank,
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 16:36
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Mijns inziens is het onbestaanbaar dat de mogelijkheid om de hoogspanningslijn onder water
aan te leggen, niet wordt benut. Alle argumentatie die hiervoor wordt gebruikt is bedoeld
om het eenmaal ingeslagen pad, het klaarliggende plan, uit te kunnen voeren.
De masten zijn vanuit de hele provincie zichtbaar voor de komende tachtig jaar.
Heeft u nog suggesties hierover?
Een onder water toegedekte kabel behoeft geen tussentijds onderhoud en geeft geen
klachten omtrent angst voor straling, magnetische velden, landschapsbederf, afname van
toerisme en stralingsziektes.
De techniek is aanwezig en er wordt wereldwijd steeds vaker voor gekozen. Het schijnt ook
veel goedkoper te zijn.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Reactie
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Zienswijze ingediend door:

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

r

Oost-Souburg, 30-03-2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapp0rt en het ontwerp-inpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende -met behoud van alle rechten - een zienswijze indienen tegen de voorgenomen aanleg van de
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV tussen Borssele en Rilland. Als Inwoner van de provincie Zeeland heb Ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1.

Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden aangetast door de aanleg van deze hoge masten
met een woud 1111n draden.

2.

Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De industrie in het Sloegebied is voor een
groot deel verdwenen en de kolencentrale is ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee
kan beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van Zuid-Beveland niet aangetast te worden
met deze verbinding die alleen voor de export van stroom zal dienen.

3.

Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land. Waarom legt u deze stroomkabels -als dat
dan per se moet - niet door de Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht In België en Duitsland worden deze
verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.

4.

Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder
dP hoo2~panningsverbind1ng. U ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een un;eke recreatieplaats.

S.

In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen
vanaf zo een verbinding wonen en de kans dat zij leukemie kunnen kri1gen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt aangegeven
dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke
hoogspanningsverbindingen.

6.

De Oosterschelde is een Natura 2000.gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd om op en rondom de Oosterschelde
activiteiten te ondernemen die de natuur kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen In en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal w orden aangetast.

7.

Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder toeristen zullen komen. w aardoor ook
de lokale economie wordt aangetast.

8.

Door de komst van deze masten wordt mijn provincie ook minder aantrekkelijk voor mensen om zich er te vestigen. Daardoor
vrees Ik dat de waarde van mijn huis zal dalen.

9.

De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in de buurt van deze verbinding GPS.
systemen niet functioneren, waardoor precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing niet
kunnen worden gebruikt. Landbouw producten kunnen dan niet meer gecert1f1ceerd worden en worden daardoor
onverkoopbaar.

10.

Bovendien wens ik mij tevens te verzetten tegen de verborgen agendapunten die angstvallig worden verzwegen, namelijk dat
de overcapaciteit die men met de plaatsing van deze hoogspanningslijn mogelijk gaat maken na plaatsing kan dienen als
argument om meerdere kerncentrales bij Borssele te plaatsen. Van kernenergie moeten we zo snel mogeh1k af want het
overgrote deel van de Zeeuwse bevolking ziet in dat duurzaamheid de hoogste kans biedt op een gezond en welvarend Zeeland.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik
deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde
alternatieven zal worden gekozen. Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en w aar nodig argumenten
aan te vullen In het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 16:39
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: De Drie Haasjes
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Heeft u nog suggesties hierover?
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik heb een agrarisch bedrijf (fruitteelt) gelegen aan de zij- en achterzijde van de
. Op dit moment staan er op mijn grondgebied staan er twee 380kV
hoogspanningsmasten, en er komen daar achter op buurman’s grond nog twee nieuwe
masten. Ik heb tegen de bestaande masten reeds bezwaar gemaakt en nu wordt de
WOZ-waarde van mijn grond en gebouwen circa 100.000 euro lager geschat. Door de
plaatsing van de nieuwe masten vrees ik dat de waarde van mijn grond en gebouwen
(woonhuis) nog meer in waarde zal dalen.
Reactie
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 16:43
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Wij zijn het niet eens met de landschappelijke inpassing zoals deze wordt voorgesteld. De
inpassing zoals voorgesteld is schadelijk voor de leefomgeving, de gezondheid en de natuur.
Heeft u nog suggesties hierover?
Wij kiezen voor aanleg van de hoogspanningsleidingen ondergronds of onder het water.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
De belangen van de aanwonenden aan het voorgestelde tracé zijn over het hoofdgezien,
want er is nooit contact met ons opgenomen betreffende de plaatsing van de mast ten
opzichte van de plaats van onze woning.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Wij worden geraakt in ons belang, want onze woon- en leefomgeving en gezondheid wordt
aangetast.
Reactie
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 16:46
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Wij zijn het niet eens met de landschappelijke inpassing aan de Eversdijkseweg te Kapelle,
want wij willen geen bomen in de bermbeplanting.
Heeft u nog suggesties hierover?
De berm moet zo blijven zoals deze nu is.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, wij worden geraakt in ons belang, want wij vrezen inkomstenderving vanwege
slagschaduw en roofbouw.
Reactie
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 16:49
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Heeft u nog suggesties hierover?
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, ik wordt geraakt in mijn belang. De hoogspanningsmasten (nummers
en
) komen
midden in mijn perceel te staan en ook niet langs de werklijnen van mijn perceel. De positie
van de palen ten opzichte van elkaar op mijn perceel verschoven moeten worden, zodat zij
in plaats van diagonaal, evenwijdig aan de perceelslijnen komen te staan.
Mast nummer
zou dichter in westelijke richting geplaatst moeten worden en mast
weer meer in oostelijke richting, zodat de belemmering van mijn werkzaamheden
vermindert en de benutting van mijn perceel beter wordt ten opzichte van het huidige plan.
Reactie
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 16:51
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Heeft u nog suggesties hierover?
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
k word geraakt in het belang van mijn bedrijfsvoering. De hoogspanningsmasten (nummers
en
zoals op deze informatieavond aan mij door Tennet bekendgemaakt) zoals deze
staan ingetekend, maken de bedrijfsvoering moeilijk werkbaar. Mijn landbouwvoertuigen
werken het meest doelmatig als zij in rechte lijnen evenwijdig aan de perceelsgrenzen
kunnen rijden. De diagonale plaatsing van de masten maakt het onmogelijk om deze rechte
lijnen te volgen. Mijn landbouwwerktuigen werken gps-gestuurd mijn perceel en dit vereist
rechte lijnen.
Reactie
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Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 17:02
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden aangetast door
de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is ook
gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan beter
rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van Zuid-Beveland
niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de export van stroom zal
dienen.
Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvalk voor deze verbinding over land.
Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te recreëren.
Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding, U ontneemt ons hierdoor
voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband bestaat
tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de kans dat zij
leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt aangegeven dat er verband
bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de afstand waarbinnen mensen wonen tot
zulke hoogspanningsverbindingen.
De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd om op
en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur kunnen verstoren. Nu
gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden plaatsen in en langs de
Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal worden aangetast.
Heeft u nog suggesties hierover?
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de Westerschelde
aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden deze verbindingen
ondergronds aangelegd, waarom gebeurt dit hier niet.
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Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder
toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder
toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in de buurt
van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor precisielandbouw met
drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing niet kunnen worden gebruikt.
Landbouwproducten kunnen dan niet meer gecertificeerd worden en worden daardoor
onverkoopbaar.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Tevens als gebruiker/pachter van Zeedijk krijg ik te maken met een hoogtebeperking aan de
Zeedijk met alle gevolgen van dien en word ik hierdoor beperkt in het uitoefenen van mijn
werkzaamheden.
Tot zover enkele bezwaren tegen d voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Reactie

0019

Verzonden: Vrijdag 1 april 2016 17:09
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden aangetast door
de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is ook
gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan beter
rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van Zuid-Beveland
niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de export van stroom zal
dienen.
Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvalk voor deze verbinding over land.
Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te recreëren,
dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding, U ontneemt ons hierdoor
voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband bestaat
tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de kans dat zij
leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt aangegeven dat er verband
bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de afstand waarbinnen mensen wonen tot
zulke hoogspanningsverbindingen.
De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd om op
en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur kunnen verstoren. Nu
gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden plaatsen in en langs de
Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal worden aangetast.
Heeft u nog suggesties hierover?
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de Westerschelde
aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden deze verbindingen
ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan beter rechtstreeks
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naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van Zuid-Beveland niet
aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de export van stroom zal dienen.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder
toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder
toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in de buurt
van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor precisielandbouw met
drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing niet kunnen worden gebruikt.
Landbouwproducten kunnen dan niet meer gecertificeerd worden en worden daardoor
onverkoopbaar.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik ben hier geboren en getogen en hoopte hier oud te mogen worden. Door de komst van de
nieuwe hoogspanningsverbinding is dit nu niet meer mogelijk.
Tot zover enkele bezwaren tegen d voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Reactie
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Verzonden: Zondag 3 april 2016 19:56
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Deze masten staan niet mooi in het landschap, ik weet niet wat dat doet recreatieve sector
in Zeeland hier nadelen van zal ondervinden. Misschien komen dagjes mensen niet meer zo
snel fietsen in de omgeving.
Heeft u nog suggesties hierover?
Ze mogen de nieuwe lijn ook in de Westerschelde onder water leggen. er zijn toch plannen
van een windmolenpark voor Walcheren dat ze deze lijn onder water willen leggen, laat het
dan onder water leggen en kom dan bij Rilland of Antwerpen boven de grond.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Er zijn dus plannen voor een nieuwe kv 380 en dan gaan ze de hoogspanning die door de
zak van zuid Beveland loopt verwijderen. Maar de lijn die in de zak van zuid Beveland loopt
is ook een 380 kv. dus is het naar mijn mening geen uitbreiding van het net zoals Tennet
beweert, dus ik vraag me af wat het nut is van deze nieuwe lijn.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Zie punt hierboven, en stroom wordt steeds goedkoper, stroom opwekken via zonnepanelen
en lokaal opslaan op een batterij gebeurd ook in Vlissingen oost.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Wij komen straks tussen 2 lijnen te zitten een bestaande ten noorden van ons is 90 meter
van onze woning, en de nieuwe vk 380 lijn ten zuiden van ons, ligt ongeveer 230 meter van
onze woning.
wij weten niet wat de magnetische velden met onze gezondheid doet. Volgens de huidige
normen is dat wel akkoord maar we weten niet hoe de situatie over 20 jaar zal zijn.
afwatering rond de betonnen mast?? hoe is dit geregeld.
storing canal digitaal (satteliet tv) en storting GPS voor de trekkers. Ik word in mijn
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bedrijfsvoering geremd als die nieuwe lijn er komt. In de toekomst wordt GPS een belangrijk
middel met de huidige technieken kun je dan efficiënt omgaan met het gebruik van mest
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen, wat het milieu ook weer ten goede komt.

Reactie
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Verzonden: Zondag 3 april 2016 20:28
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
De masten geven een inbreuk op het landschap door de duidelijke aanwezigheid en de
hoogte ruim bovenover het aanwezige dijken en bomen landschap
Heeft u nog suggesties hierover?
onder de grond plaatsen en gebruik maken van de huidige masten, die nog ruimte hebben
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
De inpassing in het landschap is niet voldoende beschreven
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
De huidige stand der techniek is veel veranderd tov van 2009. Opslag zoals inmiddels door
AES gebeurd was niet voorzien, en kon niet voorzien worden zeven jaar geleden. Ook de
veel lagere energie prijs was niet voorzien. Hiermee is de economische grondslag voor
aanleg van de verbinding verdwenen.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Jazeker, iedere belastingbetaler wordt geraakt in zijn belang, te weten belasting en energie
prijzen.
Reactie
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3 april 2016
Betreft: indienen zienswijze inpassing plan Zuid-West 380 KV
Geachte dame, heer
Bij deze mijn zienswijze tegen inpassing plan van de hoogspanningsverbinding Zuid-West
380 kV. Het proces voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west is in
2009 gestart. Nu is de lokale situatiet tov de begin situatie wezenlijk veranderd.
Kolencentrale is inmiddels gesloten (404MW),
Gasgestookte sloecentrale 2 x 430MW draait nauwelijks
Sluiting kerncentrale 2033 490MW
Nieuwe windparken op zee, 2x 350MW
AES Energy storage 10MW
Door deze veranderingen, is de energie markt er geheel anders uit komen te zien. Met name
het beschikbaar komen van energieopslag was in 2009 verre toekomst muziek, maar is
inmiddels gerealiseerd. Ook is de energieprijs, met name van elektrische energie fors lager
door het beschikbaar komen van wind en zonne-energie.
Mijn bezwaren tegen de huidige hoogspanningsverbinding zijn dan ook van economische
aard. Ten eerste wordt er een zeer forse investering gedaan in het aanleggen van een
transportverbinding met verwijzing naar artikel 23 van de elektriciteit wet 1998. Hierin wordt
verwezen naar de plicht van Tennet om iedere producent/afnemer aan te sluiten. Het
aanleggen van een dure verbinding die ook nog eens redundant uitgevoerd moet worden is
economisch onverantwoord voor energieproductie die maar deels van de tijd zal draaien.
Zowel windenergie als de gasgestookte centrale draaien niet volcontinu. In het verleden
moest alle geproduceerde energie ingezet worden omdat het een schaars en duur goed is.
Met de huidige energie prijzen is het een juiste economische afweging om een centrale stil te
zetten omdat de vervanging waarde van de energie toch laag is.
Het tweede argument wat gebruikt wordt is dat er geen onderhoud aan de bestaande
hoogspanningslijn kan gebeuren. Hierbij wordt uitgegaan dat de afvoercapaciteit te laag zal
zijn. Hier geldt weer het bovenstaande argument van energie gebruik. Wat in de discussie
niet genoemd wordt is de mogelijkheid om onderhoud aan de hoogspanningslijn te plegen op
het moment dat de kerncentrale onderhoud behoeft.
Dit is op ruim van te voren bekende momenten en met een goede planning kan de lijn dan
zeker gedeelte voor gedeelte onderhouden worden.
Het laatste argument is dat de energie markt veranderd is de laatste jaren, en dit naar de
toekomst ook te verachten is. De groei van lokale productie neemt toe en daardoor zal de
transportcapaciteit minder groot behoeven te zijn. Samen met de lage energie prijs is het dan
ook onverantwoord te investeren in grootschalige transportcapaciteit.

Hoogachtend.
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Verzonden: Maandag 4 april 2016 09:12
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Beneden Oostdijk
Huisnummer: 6
Postcode: 3261 KX
Woonplaats: OUD BEIJERLAND
Telefoonnummer: 018-6615577
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: Verhagen Rentmeesters
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
zie zienswijze in de bijlagen
Heeft u nog suggesties hierover?
zie zienswijze d.d. 4 april 2016
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
zie zienswijze d.d. 4 april 2016
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
zie zienswijze d.d. 4 april 2016
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
zie zienswijze d.d. 4 april 2016
Reactie
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VERHAGEN RENTMEESTERS
BEHEER B E M IDDEL IN G E N TA X A T I ES A GR A RI S CHE O N R OERENDE ZA K EN

Beneden Oo stdijk 6
Postbus 16 17
3260 BC Oud-Beijerland

A DV I SE R I NG B IJ ONf EI GEN I NG E N
A DVIS E R I NG I NZA KE

PAC H T E N E RF PACHT

Ministerie van Economische Zaken
Bureau Energieprojecten
Postbus 20 401
2500 EK DEN HAAG

Tel.: 0186-61 55 77
Fax: 0186-6 1 57 50
www.verhagen-groep.nl
Rabobank IBAN nummer
NL86 RABO 035 1102132
K.v.K. Rotterdam 24403523
BTW nummer 81 72.39.376

Oud-Beijerland, 4 april 2016

betreft:
mijn dossier:

zienswijze ZW380 kV tracé
HK/hdk/6572-001

Geachte heer, mevrouw,
Verhagen Rentmeesters treedt op als rentmeester namens
. Een machtiging, dat wij namens haar optreden treft u hierbij aan in bijlage 1.
Voor de goede orde wil ik eerst de opmerking maken, dat mevrouw steeds wordt aangeschreven als
. Ik verzoek u
. Dit dient te zijn:
vriendelijk dit aan te passen in uw administratie.
Namens
dien ik hierbij in een zienswijze op het ontwerp inpassingsplan en de hiermee samenhangende ontwerpbesluiten en Milieu-Effect-Rapportage (MER).
is eigenaar van de verpachte boerderij van circa 40 hectaren
aan de
, welke boerderij precies in het knooppunt is gelegen van
het reeds bestaande 150 kV-tracé en de zone van het voorbereidingsbesluit voor het voorgenomen
380 kV-tracé.
Hoewel de boerderij met de opstallen eigendom is van de pachter (die zelf een zienswijze in zal dieeen terugkooprecht voor de boerderij
nen) van de grond heeft
om de landerijen en de boerderij als één geheel in stand te houden. In bijlage 2 een Google-earth
overzicht van haar eigendom, waarbij het eigendom met rood is aangegeven. Zowel mijn cliënte als
de eigenaars van de boerderij en tevens grondgebruiker van de landerijen worden wel heel zwaar
getroffen door het nieuwe 380 kV-tracé, omdat deze boerderij precies in het hart van het knooppunt
is gelegen. In een kleine straal rond de boerderij staan al reeds vier hoogspanningsmasten en door
het nieuwe tracé komen hier nog twee masten bij . De boerderij en de eigendommen zijn door het
nieuwe 380 kV-tracé dan geheel omringd door hoogspanning tracés. In bijlage 3 een overzicht van de
situatie.

Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters iedere
aansprakelijkheid isbeped<t tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze be1oepsaansprakelijkheidsverzekeraar WO<dt
uitgekeerd Verhagen Rentmeesters is onderdeel van Verhagen Groep B. v" waarvan ve1der deel uitmaakt Verhagen Advies
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VERHAGEN RENTMEESTERS

Het nut en de noodzaak van goede elektriciteitsvoorziening in Nederland zal aanwezig zijn. De vraag
is of er voldoende gekeken is naar deze specifieke situatie c.q. of de huidige schaderegeling voor
deze specifieke situatie toepasbaar is.
Tot op heden vertoont TenneT weinig coulance voor bijzondere situaties in tegenstelling tot andere
leiding leggende instanties als de NAM of de Gasunie, die in specifieke situaties maatwerk toepassen.
Op de reeds gevoerde correspondentie met TenneT zal ik nu niet ingaan, maar heeft TenneT haar
stugheid in de uitvoering wel bevestigt! Wat mij opvalt, is dat als bij een inloopavond deze situatie
wordt aangekaart, dat de situatie bij partijen bekend is, maar ondergetekende niet het gevoel heeft,
dat men raad weet met deze situatie.
Mijn zienswijze is vooral gericht op:
a.
b.
c.
d.

magneetveld rond de boerderij (leefomgeving/gezondheid);
landbouwkundig gebruik;
versterking (corona) geluid door meerdere masten;
specifieke schadecomponenten buiten het t racé.

a. Magneetveld rond de boerderij
Tijdens een door mij bezochte inloopavond in 2014 ben ik door een medewerker van het RIVM
geïnformeerd over de magneetvelden. Nu ben ik als rentmeester geen expert op het gebied van
microtesla- en magneetvelden, maar een extra tracé en zeker in een cirkel rond de boerderij,
versterkt mijns inziens het magnetisch veld c.q. nemen de risico's extra toe.
Het eerste 380 kV-tracé was bewust op een grotere afstand van de boerderij gepland vanwege de
zonering van deze magneetvelden dan het nieuwe 380 kV-tracé volgens het nu ter inzage liggende
voorbereidingsbesluit. Nu het nieuwe 380 kV-tracé op een kortere afstand van de boerderij is
komen te liggen, zou ik verwachten dat de boerderij nu binnen de onveilige stralingszone van het
tracé is komen te liggen.
Schets mijn verbazing, dat door "voortschrijdend inzicht" de normen zijn aangepast en de
boerderij dus weer buiten de magneetzonering is komen te liggen! Zoals eerder geciteerd, ben ik
geen expert op dit gebied, maar het bevreemdt mij wel en stel dan ook vraagtekens bij de
gezondheidsrisico's voor de bewoners van de boerderij.
Een boerderij, geheel omringd door hoogspanningsmasten, zal naar de toekomst toe invloed hebben
op de leefomgeving van de bewoners.
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b. La ndbo uwku ndig gebruik.
In alle conceptbesluiten en rapportages mis ik een paragraaf over de relatie met de landbouw.
Gelet op nut en noodzaak kunnen we er niet omheen om hoogspanningsmasten in het landschap te
accepteren.
en haar
Alleen een veelvoud van masten in de situatie van
dimensie.
extra
een
met
wel
schade
de
.
grondgebruiker vermenigvuldigt het probleem c.q
De landbouwsector ontwikkelt zich steeds verder met precisie landbouw en gps-technieken.
Bespuiting met drones is al lang geen toekomst meer, maar een kwestie van tijd. Door de komst van
het nieuwe 380 kV-tracé hebben we straks te maken met maar liefst 4 masten op één huiskavel,
waarbij gps-landbouw nagenoeg uitgesloten is.
Los van de invloed, die de magneetstraling heeft op gps, waarvan ik geen expert ben, maar bekend is
dat deze kabels/masten verstorend werken op de gps in de landbouw.
Ook het probleem van de druppelschade wordt summier benoemd.
Zes grote masten op eigendom van mijn cliënte en de grondgebruiker veroorzaken op een grote
oppervlakte verliezen in de groei van het gewas gedurende het groeiproces, maar geeft ook
verslemping van de grond.
Dit is geen eenmalige schade, maar een jaarlijks terugkerende schade.
De schadevergoeding beperkt zich niet alleen tot de zakelijkrecht strook, maar dient ook de schade
daarbuiten te worden meegenomen voor de gehele resterende kavel die sterk in waarde zal dalen.
c. Versterking {corona) geluid.
Een nieuw extra tracé met extra masten en kabels in de lucht geeft meer windvang en veroorzaakt
een geluid, dat langzamerhand elkaar op zo'n knooppunt versterkt. Het geluidsniveau, dat is
onderzocht voor het tracé, beperkt zich tot vaak een rechtlijnig tracé dan vraag ik mij af, als twee
bij elkaar komende tracés (knooppunt) of dit is meegenomen in het onderzoek. In de specifieke situahaar grondgebruiker komt het geluid nu van alle kantie van
ten. In het achtergrond document leefomgeving heb ik niks hierover kunnen lezen over het versterkende effect van Corona geluid bij een knooppunt van twee hoogspanning tracé.
d. Specifieke schade componenten.
Mijn cliënte heeft begrip, dat TenneT met vaste normen werkt voor de vermogensschade voor de
zakelijk recht strook, welke landelijk zijn afgesproken.
Er is minder begrip dat TenneT blijft vasthouden om alleen schade binnen de zakelijk recht strook te
willen vergoeden en schade buiten de strook niet wil benoemen c.q. wil vergoeden.
In de brochure "Schade- en vergoedingengids" van TenneT staat in paragraaf 3.2 pagina 17 specifiek
beschreven dat TenneT het principe hanteert van volledige schadeloosstelling wat inhoudt dat ook
de waarde daling van het gehele perceel dient te worden vergoed.
Ik ben mij bewust dat dit aspect niet thuishoort in een zienswijze, maar wil het nu wel benoemd
hebben, zodat dit meegewogen kan worden in de keuze voor een eventueel alternatief tracé zoals
bedoeld in de Milieu-Effect-Rapportage, bij welk alternatief tracé mijn cliënte geheel niet nodig is.
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Indien het 380 kV-tracé gaat lopen zoals nu in het voorbereidingsbesluit is opgenomen, is er sprake
van een flinke waardevermindering van de gehele huiskavel c.q. boerderij in zijn geheel en is mijns
inziens eventuele nieuwe verpachting naar de toekomst of verkoop van de boerderij nagenoeg niet
meer mogelijk.
De huidige door ontwikkelende landbouwsector zal met 6 masten op één bedrijf weinig interesse tonen voor dit bedrijf. Dit is geen schade, die mijns inziens "weggepoetst" kan worden in planschade,
maar schade rechtstreeks als gevolg van de werken, zoals ook genoemd in de Onteigeningswet en
past bij het principe van volledige schadeloosstelling, dus mijns inziens geheel vergoed moet worden
naast de zakelijk recht vergoeding.
Het zal u dan ook niet bevreemden, dat de voorkeur van mijn cliënte uitgaat naar het alternatief
C 380b tracé, waarbij de boerderij van mijn cliënte geheel buiten valt.
Ik hoop dat deze zienswijze een bijdrage levert in uw afweging voor het tracé en met name dan
gericht op de specifieke situatie van mijn cliënte.
Namens Verhagen Rentmeesters,

Bijlagen:
1. machtiging
2. eigendomssituatie
3. overzicht situatie hoogspanningsmasten 150 kV en 380 kV tracé
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Bijlage 1: machtiging
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VOLMACHT

Ondergetekende:

, wonende te

,

verleent hierbij volmacht aan:

, rentmeester, of één van de andere medewerkers, werkzaam bij de
Verhagen Groep, onderdeel Verhagen Rentmeesters, gevestigd aan de Beneden Oostdijk 6
te 3261 KX Oud-Beijerland,

om namens haar alle noodzakelijk handelingen te verrichten ten behoeve van het indienen
van zienswijzen, voeren van correspondentie, gesprekken en overleg in het kader van het
ZW380 kV-tracé, met de macht van substitutie.

Aldus getekend te Zandvoort,

17 maart 2016.
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Bijlage 2: Overzicht eigendommen
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Bijlage 3: Overzicht situatie 150 en 380 KV tracés
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z;..,,wl)<e Ingediend do", naam

Straa
Postcod
Woonplaat
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats; datum:

/oEp pi 6

.c:!.d.. 3.~

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit , het Milieueffectrap port en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspann ingsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als Inwoner van Krabbendijke heb ik dir ect te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentra le is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolen park op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf 20 een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.

Hoogachtend,

handteken;ng
Naam: ... " .. "".

~

,·
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Zienswijze ingediend door, naam: Vogelaar

Fru~cultures

v.o.f

Straat: Oude Rijksweg 10 A
Postcod e: 4413 NK
Woonplaats: Krabbendijke

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:
Krabbendijke, 30 maart 2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanning verbinding Zuid-West 380 KV.

L.S"
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze indienen
tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 KV tussen Borselle
en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380
KV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1.

Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden aangetast door
de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.

2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De industrie
in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is ook gesloten. De
stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan beter rechtstreek naar
België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van Zuid-Beveland niet aangetast te
worden met deze verbinding die alleen voor de export van stroom zal dienen.
3.

Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land. Waarom
legt u deze stoomkabels- als dat dan per se moet - niet door de Westerschelde aan.
Waarom is dit niet onderzocht. In België en Du~sland worden deze verbindingen ondergronds
aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.

4.

Ik vrees dat we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te recreëren. Dit ligt
immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding . U ontneemt ons hierdoor voor de
komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

5.

In brochures die het ministerie verspreiden staat dat er een statistisch verband bestaat tussen
de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de kans dat zij leukemie
kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt aangegeven dat er verband bestaat
tussen het voorl<omen van Alzheimer en de afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke
hoogspanningsverbindingen.

0024

..
6. De Oosterschelde in een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd om op
en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur kunnen verstoren. Nu
gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden plaatsen 1n en langs de
Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal worden aangetast.
7.

Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder
toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor mensen om
zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal dalen
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in de buurt
van deze verbinding GPS - systemen niet functioneren, waardoor precisielandbouw met
drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing niet kunn en worden gebruikt.
Landbouwproducten kunnen dan niet meer gecertificeerd worden en worden daardoor
onverkoopbaar.
10. Zienswijze aanleg 380 KV leiding ten Noorden van Krabbendijke.
Zo het er nu uitziet zal het trace bovengronds worden aangelegd en wordt ondergrondse
aanleg als niet uitvoerbaar geacht. Toch zou ik Economische Zaken, De Polttiek en Tennet het
advies willen geven dit toch nog eens goed te overwegen, temeer omdat ondergronds zowel
in binnen als in buitenland wordt toegepast. De aanlegkosten zijn misschien in aanleg en
uitvoering duurder maar in de toekomst zal blijken dat de schade van bovengrondse aanleg
ieder jaar optreed en in volgende jaren enkel maar zal toenemen. Veelal agrarische bedrijven
die er mee te maken hebben zullen sterk in hun ontwikkeling worden bedreigd. Te denken is
bijv. de toenemende ontwikkeling en gebruik van onbemande, door GPS gestuurde machines
en werktuigen en het inzetten van drones. Ook brengen de bovengrondse draden een zeker
risico met zich mee inzake straling en magnetische velden,.zie Dokter/Dokter.nl.
Hoogspanningskabels trekken fijnstof aan, wat tijdens neerslag afdruppelt op het
onderliggende gewas.
Bevatten de gewassen die onder hoogspanningskabels groeien bepaalde straling?
Wat aannemelijk is. want ze groeien voortdurend in een magnetisch veld.
Werktijden onder hoogspanning, meer dan 4 uur per dag, valt dit niet onder een
gezondheidsrisico
11 . Windschermen worden in het landschappelijk inpassingsplan beperkt in hoogte, wat
aanzienlijk schade met zich mee kan brengen oiv w ind.
12. Kortom.bovengrondse aanleg brengt zoveel nadelen met zich mee, en kan voorkomen
worden door ondergrondse aanleg.
13. Waardevermindering van percelen grond omdat bewerking van deze percelen omslachtig en
tijdrovend is
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 KV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor een van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor O·~
b vengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het rvolg van deze procedure.
Hoogachtend,
Handtekening:
Naam:"""

".
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Verzonden: Dinsdag 5 april 2016 22:05
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Ik ben tegen de inpassing zoals voorgesteld in het ontwerp-inpassing
(ruimtelijke-plannen.nl).
Heeft u nog suggesties hierover?
- Het tracé wordt gebouwd vanwege de export van energie vanuit het windmolenpark voor
Walcheren naar België. Waarom wordt deze energie niet getransporteerd door de
Westerschelde?
- In de MER komt naar voren dat tracé 380n het Meest Milieuvriendelijk Alternatief is. Echter
is in het inpassingsplan te zien dat niet voor dit tracé is gekozen. Het tracé scoort enkel
slechter op de kwaliteit t.o.v. het gekozen tracé terwijl tracé 380n positiever is voor mens en
dier. In de MER is ook niet het tracé beschreven zoals deze nu in het inpassingsplan staat
beschreven. In het inpassingsplan staat dat er één mast in de Oosterschelde ter hoogte van
Krabbendijke komt te staan en daardoor ook dichterbij de woningen aan de Roelshoek komt
te staan wat niet meegenomen is in de MER (het niet plaatsen van de mast in de
Oosterschelde is ook geen optie omdat dan het tracé te dichtbij het dorp Krabbendijke komt
te liggen). Hierdoor zal tracé 380n nog gunstiger uitkomen (zie hieronder bij extra
toelichting over de onjuistheden in de MER), waarom is niet voor tracé 380n gekozen?
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
- In de MER is geen rekening gehouden dat één mast ter hoogte van Krabbendijke in de
Oosterschelde komt te staan zoals beschreven in het inpassingplan. In geen enkele kaart
van deelgebied 2 in de MER is te zien dat deze mast in de Oosterschelde staat wat betekent
dat de MER niet het juiste tracé beschrijft. Ook is op blz. 197 (hoofdstuk 15.4.2) te zien dat
er geen effect is op bodem en water. Dit kan niet kloppen wanneer er een mast in de
Oosterschelde wordt geplaatst. Dit bevestigd daarom ook des te meer dat niet het juiste
tracé in de MER staat beschreven.
- In de MER staat dat de kwaliteit van het tracé 380n minder is. Op blz 165 staat beschreven
dat de kwaliteit van de andere tracé's hoger is omdat deze gebruik maken van bestaande
tracés. Echter 380n maakt ook gebruik van een bestaand tracé namelijk die van de
bestaande 150 kV lijn.
- Onderaan blz.153 staan een tweetal foutieve verwijzingen; tweemaal achterelkaar wordt
verwezen naar dezelfde tabel 12.5 en er staat een foutmelding in de tekst beschreven 'Fout!
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Verwijzingsbron niet gevonden'.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
- Voor Zeeland is toerisme 1 van de belangrijkste inkomstenbronnen. Wanneer toeristen bij
het nieuwe tracé Zeeland binnenrijden worden ze geconfronteerd met een woud aan masten
en draden. Dit geeft geen indruk van een mooie provincie om te kunnen recreëren maar
eerder van een industriegebied.
- In het smalste deel van Nederland moet dit tracé worden neergezet. In het huidige
inpassingsplan wordt dit stukje nog veel smaller doordat het tracé moet gaan lopen ten
noorden van Krabbendijke en de Oosterschelde terwijl in dit stuk al een hoofdwaterleiding
en leidingen gas en olie liggen.
- Doordat de lijn ten noorden van Krabbendijke wordt geplaatst komt het recreatiegebied
rond het strand bij Roelshoek in gedrang, zeker met het plaatsen van een mast in de
Oosterschelde zal niet meer gebruik kunnen worden gemaakt van het strand en de dijk zoals
voorheen. Mensen gaan hier in de zomer veel zwemmen en er wordt het hele jaar rond veel
gesurft (kite-surfen). Dit is totaal niet meegenomen in de MER. Het niet plaatsen van de
mast in de Oosterschelde is ook geen optie omdat dan het tracé veel te dichtbij het dorp
Krabbendijke komt te liggen.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, zwemmen in de zomer aan het strand of aan de dijk zal niet meer mogelijk zijn. Ook
staan mijn paarden vlakbij het tracé. Doordat er meer masten en daardoor ook meer draden
zullen zijn zal bij vochtiger weer en wind meer geluidsoverlast zijn. Paarden zijn gevoelige
dieren en zullen hier heftiger op gaan reageren. Ook kunnen ze gaan reageren op de
magneetvelden.
Reactie
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Verzonden: Woensdag 6 april 2016 17:22
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
.
Straat: Graafsebaan
Huisnummer: 65
Postcode: 5248 JT
Woonplaats: ROSMALEN
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: Heijmans Vastgoed
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
De landschappelijke invulling is te beperkt.
Heeft u nog suggesties hierover?
Juist tegen het punt van de beeldkwaliteit is onze zienswijze gericht. Wij zijn eigenaar van
de ontwikkelingslocatie van het voormalige veilingterrein in Krabbendijke. Deze staat
kadastraal bekend als
met adres
. Wij hebben met de
gemeente Reimerswaal een samenwerkingsovereenkomst over de her-ontwikkeling van deze
voormalige bedrijfslocatie tot een nieuwe woonwijk. Vanaf vrijwel onze gehele locatie zijn de
nieuwe masten erg prominent zichtbaar. Naast het feit dat de aanwezigheid van de 380 Kv
leidingen in een deel van de kopers-opinie niet positief worden gewaardeerd lijdt ook de
beeldkwaliteit aanzienlijk onder de komst van de leidingen en de nieuwe win-track masten.
Wij lijden hierdoor ernstige schade. Het is dan ook ons verzoek om in ieder geval langs het
spoor, identiek aan hoe de landschappelijke inpassing oostelijk langs de kern van
Krabbendijke confom uw voornemens reeds zal plaatsvinden, bomen en groen te realiseren.
Zo kan het zicht op de masten grotendeels worden ondervangen en op zijn minst worden
veraangenaamd. Deze suggestie is overigens zelf aan ons gedaan door de
landschapsarchitect van Tennet welke aanwezig was op de informatieavond in Krabbendijke.
De oplossing zoals wij die voorstellen hebben wij handmatig aangegeven op de afbeeldingen
in de bijlage. Deze afbeeldingen zijn overigens gemaakt door medewerkers van Tennet die
tijdens de infoavond in Krabbendijke het 3D-model deze standpunten hebben gegeven.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Gaarne verzoeken wij u onze bovenstaande wens ten aanzien van de beeldkwaliteit te
honoreren om de schade die wij lijden enigzins te kunnen beperken.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, 380 KV leidingen aan de nieuwe in het oog springende masten maken nabij gelegen
locaties niet makkelijker te verkopen. Sterker nog: het is een feit dat locaties welke dicht bij
de leidingen en / of masten liggen minder worden gewaardeerd. De herontwikkeling van een
voormalig bedrijventerrein met asbest, sloopkosten etc. is al lastig genoeg in een dorp met
lage prijzen als in Krabbendijke. Extra effecten die de waarde en
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herontwikkelingsmogelijkheden van de plek negatief beinvloeden zitten we niet op te
wachten!
Reactie
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Verzonden: Zondag 10 april 2016 22:52
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
zie bijlage
Heeft u nog suggesties hierover?
zie bijlage
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
zie bijlage
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, direct. Perceel met woning zijn 'gevoelige bestemming'
Reactie
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Aan: Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Onderwerp: zienswijze Zuid-West 380 kV west Milieu effect rapport
Datum: 10-4-2016
Als betrokkenen bij de voorgenomen aanleg van de leiding ‘Zuid-West 380 kV west’ dienen wij de
onderstaande zienswijze in. Het is een poging om te voorkomen dat wij tussen de leidingen van een
gebundelde leiding komen te wonen; we plaatsen deze bedreiging hier echter in een groter geheel.
Even terug in de tijd, in ‘Bedreigde Landschappen’ (Stichting Teleac /Langenhoff, 1977) staat de
negatieve invloed van bovengrondse leidingen treffend verwoord.
“Door het doorberekenen van telgegevens in een aantal proefvlakken (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer) is men tot de globale schatting gekomen van 0,6 à 1 miljoen [draad]slachtoffers
per jaar in heel Nederland. (…) De electriciteitsbedrijven zijn zich van deze verliezen bewust. “
En in verband met mitigerende maatregelen (trefkans).
“ De vogelsterfte wordt hierdoor inderdaad verminderd, maar de verstoring van het landschap
wordt er niet geringer door. De Stichting Natuur en Milieu heeft zich daarom op het standpunt
gesteld, dat een aantal nieuwe verbindingen ondanks de hogere kosten ondergronds moet
worden gelegd.”
Het is duidelijk dat er inmiddels zorgvuldiger afwegingen worden gemaakt door de netbeheerder, het
Mer Zuid-West 380 kV west geeft daar blijk van. Het voorkeursalternatief is vanaf het begin van de
procedure echter steeds krachtig verdedigd en heeft gaandeweg - om dringende reden - slechts
enkele kleine wijzigingen ondergaan.
Vanaf het begin hebben wij de bundeling van leidingen op het traject in de Gemeente Reimerswaal
als een ecologische en planologische misser ervaren. Dat kan als een weinig relevante persoonlijke
mening van twee inwoners afgedaan worden, maar dat is wat te gemakkelijk beoordeeld.
Sinds de hierboven aangehaalde visie uit 1977 is de landschappelijke en ecologische schade van een
leiding in wezen ongewijzigd gebleven. Wellicht is de acceptatie inmiddels anders: beïnvloed door
gewenning (positief) of door voortschrijdend inzicht t.a.v. gezondheid (negatief).
Wij willen het landschappelijke aspect in dit bezwaarschrift centraal stellen, waarbij we voorbijgaan
aan ecologie en gezondheid. Laten we de oude en de nieuwe leiding in een schade-optelsom
beschouwen, twee vrije leidingen als: 1 + 1 = 2.
De bundeling van twee leidingen wordt door het rijksbeleid niet als een ‘twee’ gezien, maar meer als
een ‘één’: het is een volwaardig alternatief om de ‘pijn’ te verzachten.
Naar onze mening is de bundeling van de twee leidingen als meer dan een ‘twee’ te beschouwen, en
wel om de volgende redenen:
- Door gewenning is de oude leiding als een ‘één’ geaccepteerd; op dezelfde wijze kan ook een
nieuwe vrije leiding op grote afstand van de bestaande leiding als een ‘één’ geaccepteerd
worden, tezamen de ‘twee-situatie’;
- Bundeling van twee leidingen geeft een verdichting in het landschap met een sterk
industrieel karakter; in het agrarische gebied en nabij de dorpen kan dat als zeer storend
ervaren worden, denk aan de bundeling van leidingen tussen Roosendaal en Oudenbosch; dit
overtreft de ‘twee-situatie’;
- Het toepassen van de Wintrackmasten is bij vrije toepassing wellicht gunstig voor ‘visuele
rust’ (info: Tennet), maar bij bundeling met oude vakwerkmasten is daar o.i. geen sprake van
door disharmonie met de bestaande leiding; dit overtreft eveneens de ‘twee-situatie’.
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Er is in dit bezwaarschrift voor het gemak slechts één oude referentie gebruikt om de
landschappelijke en ecologische schade te schetsen: eenvoudig en helder.
De voorstelling van zaken die wij voor het traject in de Gemeente Reimerswaal geven is eveneens
eenvoudig en helder.
In het mer zien wij deze afweging echter niet gemaakt, noch behandeld: er wordt strak toegewerkt
naar een positieve voorstelling van het voorkeursalternatief.
Samenvattend uiten wij ons in dit bezwaarschrift tegen de bundeling van de oude en de nieuwe
hoogspanningsleiding in de Gemeente Reimerswaal; de aanleg van een nieuwe leiding op grote
afstand van de bestaande leiding heeft met het oog op de beleving van het landschap onze voorkeur.
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Verzonden: Maandag 11 april 2016 09:50
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Kaasgat
Huisnummer: 4 A
Postcode: 4416 PP
Woonplaats: KRUININGEN
Telefoonnummer: 0113-383219
E-mailadres: info@deplantagefruit.nl
Als: Organisatie
Organisatie: Fruitteeltbedrijf de Plantage
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Het is naïef om te denken dat je met het aanplanten van bomen de landschapsontsiering
compenseert.
De masten zijn van dusdanige hoogte dat dit niet te compenseren valt. En het feit dat er nu
twee lijnen van verschillende masten naast elkaar worden geplaatst
, de bestaande leiding en de nieuw te plaatsen masten, valt niet landschappelijk in te
passen, of te compenseren.
Heeft u nog suggesties hierover?
Onze suggestie is om de nieuw te bouwen leiding door de schelde (zee) te leggen zodat er
geen landschapsontsiering voordoet.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
We worden op meerdere punten geschaad in ons belang. hieronder een opsomming van de
schades:
%Door de overhanging van de draden tot op beperkte hoogte en de hoeveelheid draden
leiden we schade aan het fruit en gewas door het druipen van de draden
(olie,
smeersel, water, vuil).
%Schade aan gewas bij het aanleggen van de draden ,
%schade door het moeilijk of niet kunnen doen van werkzaamheden nodig op het bedrijf ten
tijde van en na de aanleg van de lijn.
%Lichamelijke schade door het constant werken onder het magnetisch veld
%Geen overkapping mogelijk van het gewas vanwege de afstand tot de draden
%Gebruik van drone voor precisie landbouw niet mogelijk
%GPS bereik niet voldoende voor precisie landbouw en-of telefonie
%door landschapsontsiering verminderde inkomsten van de minicamping op het bedrijf
%landschapsontsiering in het algemeen (we zitten wel met twee ontsierende
hoogspanningslijnen in het zicht)
%vanwege alle voornoemde punten en wellicht nog andere zaken een niet geringe
waardevermindering van meerdere percelen grond.

M1 _ _
juridisch adviseur/ legal advisor
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Kapelle. 5 april 2016
Inzake: zienswijze
Geachte heer. mevrouw,
Tot mij wendde zich

wonende te

aan

Namens cliënt wil ik een zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Zuid-West 380 Kv-West.
Allereerst stelt cliënt dat sprake is van een ongel ijk speelveld. TenneT is deskundig. cliënt is
dat niet. Hij moet die deskundigheid inschakelen. doch dat is voor een burger te duur en
hiervoor is geen tijd. Bovendien moet hij in korte tijd een meer dan 2 meter dik dossier
doorworstelen. Er is daannee sprake van strijd met het beginsel van equality of amis.
Cliënt exploiteert aan genoemd adres een landbouwbedrijf. Over zijn landbouwgrond
tegenover zijn bedrijf is een deel van de verbinding gesi tueerd, alsmede dient een kolossale
vakwerkmast van 100 meter hoog te worden geplaatst.
Cliënt ondervindt daarvan de nodige overlasUschadc met de landbouwkundige bewerking van
zijn perceel. Ook bij de aanleg onderYindt hij de nodige hinder.
Daarnaast woont hij er met zijn gezin en de omgeving verandert drastisch. 1let uitzicht is
straks op een hoogspanningsverbinding met een vakwerkmast.
l let is daarom dat cliënt aandringt op meer onderzoek naar alternatieven. Tot op heden zijn
die volgens hem nog onvoldoende onderzocht. Zo is een alternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapolder is een
veel korter tracé (genaamd altemariefN). Niet duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen.
In elk geval wordt cliënt in zijn bedrijfsvoering ernstig belemmerd. terwij 1er alternatieven
voorhanden zijn. Er lopen ook kabels door de oord;.ree van Walcheren naar de aan te sluiten
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Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers wijzen op de alternatieven. maar ook de
provincie ZeeJand, een aantal gemeenten en Kamerleden.
Cliënt heeft voorts bezwaren tegen de adviesrichllijncn voor het MER-rapport en de richtlijn
MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan zeer
snel, evenals het voortschrijdend inzicht. Dan past hel niet om zo'n verbinding met zoveel
impacl te baseren op richtlijnen uit 2009. deze zijn nota bene 7 jaar oud.
Daarnaast is cliënt be\Teesd voor de gevolgen \an zijn gezondheid omdat hij onder en naast
de geplande verbinding zijn werk moet uitoefenen. Verder vraagt hij zich af of de verbinding
geen invloed heeft op GPS-toepassingen in de landbouw en het gebruik van bijvoorbeeld
drones en onbemande tractoren. Ook ondervindt hij hinder bij het gebruik van machines die
hoger reiken dan 4 meter. Denk bijvoorbeeld aan een losscndc kipper, kraanwcrk of lospijp
van een combine.
Ook zal de drainage mogelijk worden vernield wanneer de verbinding wordt aangelegd. Ook
vraagt hij zich af of er rond de mast wel voldoende water kan worden afgevoerd. dat wil
zeggen de drainage rondom de mast is een probleem.
Er is daarmee bovendien sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van
cliënt. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol van het EVRM.
Om deze edenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren, daarheen leidend dat voor
een alte tief tracé wordt gekozen, dan wel dat de schade volledig wordt gecompenseerd.

Met vrie . lelijke groeten.

Bijlage: olmacht
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Kapelle. 29 maart 2016
Inzake: zienswijze

Geachte heer/mevrouw,
Tol mij wendde zich
de

. gevestigd te

aan

.

Namens c liënte wil ik een zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Zuid-West 380 Kv-Wcst.
Allereerst stelt cliënte dat sprake is van een ongelijk speelveld. TenneT is deskundig, cliënte
is dat niet. Zij moet die deskundigheid inschakelen, doch dat is voor een burger te duur en
hiervoor is geen tijd. Bovendien moet zij in korte tijd vele pagina's (een 2 m dik dossier)
doorworstelen. Er is daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality of arms.
Cliënte exploiteert een fruilteeltbedrijf. Tegenover haar bedrijfspand aan genoemd adres heeft
zij één van haar percelen. Dit perceel is bijzonder geschikt voor fruitteelt. aangezien zich
middenin het perceel een zogenaamde weel bevindt waaruit zoetwater beschikbaaJ is.
Er lopen momenteel reeds een tweetal hoogspanningsverbi ndingen, alsmede een
buisleidingstraat. Zoals het er nu naar uitziet, komt daar een derde bij.
In de plannen is voorzien dat er één verbinding wordt geamoveerd. Dit is de verbinding die
door de zak van Zuid-Beveland loopt. Die amovcring eindigt ter hoogte van het betreffende
perceel. Dit houdt in dat de mast, de M354. blijft staan en er straks nóg twee nieuwe palen bij
komen, nr. 1051. Dit betekent een extra mastpositie op grond van cliënte. Cliënte is het
hiermee niet eens.
Cliënte heeft zich altijd welwillend en constructief opgesteld naar TenneT.
Cliënte stelt voor de splitsing die ten westen van haar perceel begint, (nr. 1050) naar haar
perceel wordt gehaald. Het gevolg is dat op haar perceel met één mastposi tie kan worden
volstaan in plaats van twee. Indien hiervoor wordt gekozen, zou er al veel pijn bij cliënte
worden weggenomen.
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Met andere woorden dat de M354 verdwijnt en de 1051 meer naar beneden wordt gesitueerd,
dus verder van de Witte Weel (zoetwatervoorziening) af, zodat de kans op zoutschade zal
venninderen.
Niet onbelangrijk is namelijk dat ter plaatse zoet water beschikbaar is waarvan cliënte gebruik
maakt voor haar boomgaard. De verwachting is dat met de aanleg de zoetwaterbel mogelijk
verzout, welke de bron is voor de weel. Cliënte kan dan niet meer beregenen en fertigeren met
een mindere/geen opbrengst als gevolg. Dit effect is niet onderzocht, althans cliënte kan dit
niet vinden in de plannen. Daarnaast zal als gevolg van de werken de bestaande goede
drainage teloor gaan.
Ook in het kader van de voedselveiligheid wordt cliënte benadeeld. Op de nieuwe draden
bevindt zich een beschermende vetlaag, dit vet kan mogel ijk het fru it besmeuren. Het gevolg
is dat het fruit niet meer te vermarkten is.
Vanwege het hagelrisico heeft cliënte het plan opgevat om haar perceel volledig te
beschermen met zogenaamde hagelnetten. Gebleken is dat cliënte deze wel mag aanbrengen,
maar dit geheel op eigen risico is en zij deze netten dient te verwijderen tijdens de bouw van
de masten.
Cliënte ondervindt daarnaast de nodige overlast/schade, zij wordt daarbij gehinderd in haar
huidige exploitatie. Het bedrijf is ook haar pensioenvoorziening . Verder gaan de
ontwikkelingen in de fruitteelt verder. Cliënte vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het
gebruik van GPS toepassingen en drones. Extra schade wordt veroorzaakt tijdens de
bouwwerkzaamheden, een extra toegangsweg moet worden aangelegd en er moet ca. 2,5 ha
boomgaard worden gerooid. Daardoor wordt een egaal perceel met bomen van dezelfde
leeftijd doorsneden. Doordat er rijen bomen zijn met een verschillende leeftijd, krijgt cliënte
onnodig extra veel werk. Ook ontstaat er dan fruit met verschillende kwaliteit. Verder zijn
jonge bomen veel gevoeliger voor vorst. Dit risico haalt cliënte ook in huis. Ook wordt de
bouwplaats afgesloten met een hekwerk van 2,5 m hoog. Cliënte kan haar perceel dan niet
meer vrij betreden.
Het klemt des te meer daar er op dit moment nog geen zekerheid is met betrekking tot de
concrete uitvoering van de plannen. Tennet heeft cliënte laten weten dat ze nog niets kunnen
zeggen over hoe het werk technisch wordt uitgevoerd, dit hangt namelijk van de aannemer af,
die nog niet in beeld is. Denk daarbij aan de hoeveelheid gebroken puin, asfalt, rijplaten,
heipaallengte, materiaalkeuze enz. Dit wordt pas duidelijk nadat de aannemer bekend is.
De gunning vindt pas plaats in oktober. Tennet kan op dit punt geen enkele zekerheid bieden,
vandaar dat ik op dit pW1t bezwaar maak.
Cliënte heeft ook kennis genomen van het landschapsplan. Zij is het niet eens met het
onderdeel van het plan daar waar voor het huis/bedrijf een bomenrij wordt geplaatst.
Dit belemmert haar zicht en ook de instraling van de zon op haar huis, tuin en erf.
Cliënte heeft voorts bezwaren tegen de adviesrichtlijnen voor het MER-rapport en de richtlijn
MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan zeer
snel, evenals bet voortschrijdend inzicht. Dan past het niet om zo'n verbinding met zoveel
impact te baseren op richtlijnen uit 2009, deze zijn inmiddels nota bene 7 jaar oud.
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Bovendien bevindt de magncetveldzone zich geht:cl boven haar perceel rondom de Witte
Weel met alle schadelijke gevolgen van dien. Cliënte is bevreesd voor de gevolgen van haar
gezondheid en die van hun personeel wanneer ze op zo'n korte afstand werken van de
geplande verbinding. Aangetoond is dat magnetische velden een verhoogd risico op kanker
veroorzaken. Zij bevinden zich voortdurend en regelmatig binnen de magncctvcldzone.
Er is daarmee bovendien sprake van een onaam aardbare inbreuk op het eigendomsrecht van
cliënte. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol \an het EVRM.
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren, daarheen leidend dat

primair r oor het door haar aangedragen alternatief (verlegging/splitsing) wordt gekozen,
subsidi11r dat de schade wordt vergoed én hierover vooraf duidelijkheid wordt verschaft.
Met vrifndelijke groeten.

gemac,tigde
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Kapelle, 2 april 20 16
Inzake: zienswijze
Geachte heer/mevrouw.

Tot mij wendde zich

wonende te

aan de

Namens cliënt wil ik een zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Zuid-West 380 Kv-West.
Allereerst stelt cliënt dat sprake is van een ongelijk speelveld. rcnncT is deskundig, cliënl is
dat niet. Hij moet die deskundigheid inschakelen. doch dal is voor een burger te duur en

hiervoor is geen tijd. Bovendien moet hij in korte tijd vele pagina's doorworstelen. Er is
daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality of arms.
Cliënt exploiteert aan genoemd adres een landbouwbcdrij f. Op zijn landbouwgrond is een
mast gesitueerd. naast bet adres waar zijn ouders wonen,
. Cliënl pacht de
landbouwgrond op dal adres.

Cliënt ondervindt daarvan de nodige overlast/schade.
Cliënt heeft vlak naast en onder de verbinding een opslag voor bieten/compost/vaste
mest/grond. Vanwege veiligheidsvoorschriften zijn die opslagen niel meer te gebruiken. Ook
dat geeft schade.
Niet onbelangrijk is ook dat ter plaatse zoet water beschikbaar is waarvan cliënt ook gebruik

maakt met een drietal bronnen. De verwachting is dal met de aanleg die zoetwaterbel
mogelijk verzout. Cliënt kan niet meer beregenen met een mindere/geen opbrengst als gevolg.
Dit effect is niet onderzocht, althans cliënt kan dit niet vinden in de plannen.
Daarnaast zal als gevolg van de werken de bestaande goede drainage teloor gaan.
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Voorts wenst cliënt nog het volgende op te merken. De mastlocatie op zijn perceel zal worden
gerealiseerd via de Goesestraatweg, cliënt maakt hiertegen bezwaar. Het is voor een ieder een
veiliger optie om deze te realiseren via de Pietersweg. Ik verzoek u namens hem deze
wijziging in de plannen op te nemen.
Het is daarom dat cliënt aandringt op meer onderzoek naar alternatieven. Tot op heden zijn
die volgens hem nog onvoldoende onderzocht. Zo is een alternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of v ia Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapolder is een
veel korter tracé (genaamd altematiefN). Niet duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen.
In elk geval wordt cliënt in zijn bedrijfsvoering ernstig belemmerd, terwijl er alternatieven
voorhanden zijn. Er lopen ook kabels door de Noordzee van Walcheren naar de aan te sluiten
Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers wij zen op de alternatieven, maar ook de
provincie Zeeland, een aantal gemeenten en Kamerleden.
Cliënt heeft voorts bezwaren tegen de adviesrichtlijnen voor het MER-rapport en de richtlijn
in MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan zeer
snel, evenals het voortschrijdend inzicht. Dan past het niet om zo'n verbinding met zoveel
impact te baseren op richtlijnen uit 2009, deze zijn nota bene 7 jaar oud .
Daarnaast is cliënt bevreesd voor de gevolgen van zij n gezondheid omdat hij onder en naast
de geplande verbinding zijn werk moet uitoefenen en tevens op korte nabijheid woont met
zijn gezin, waaronder jonge kinderen (1 en4 jaar). Verder v raagt hij zich af of de verbinding
geen invloed heeft op GPS-toepassingen in de landbouw en het gebruik van bijvoorbeeld
drones. Deze laatste kunnen niet meer gebruikt worden. Daarnaast levert het gebruik van de
landbouwspuit problemen op wanneer er een hoogspanningsverbinding komt, aangezien de
bomen van deze landbouwspuit naar boven in- en uitklappen tot minstens 7 à 8 m hoog.
Daardoor bestaat er een risico op elektrocutie. Wie vergoedt deze schade? Ook komen er
toepassingen die men op dit moment niet meer kan voorzien, maar wel tot belemmeringen
kunnen leiden.
Tot slot heeft cliënt er geen vertrouwen in dat TenneT diens afspraken nakomt. Zo is bij de
betredingstoestemming in 2013 afgesproken dat cliënt de uitslagen ontvangt van de
onderzoeken. Hij heeft er al diverse keren om verzocht, doch tot op heden nimmer ontvangen.
Ook is de toegezegde doorspoeling van de drainage niet uitgevoerd en we zijn inmiddels 3
jaar verder. Het is daarom dat cliënt geen vertrouwen in TenneT meer heeft en geen zakelijk
recht overeenkomst wenst af te sluiten als er geen keiharde garanties zij n.
Er is daarmee bovendien s prake van een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van
cliënt. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol van het EVRM.
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Om deze redenen verzoek ik u de ziensvvijze gegrond te verklaren, zijn verzoeken in te
wilt igen, daarheen leidend dat voor een alternatief tracé wordt gekozen. dan wel dat de schade
volledig wordt gecompenseerd.
L
Met vrie,ndelijke groeten.

Bijlnge: volmacht
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VOLMACHT

De ondergetekende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen ,
werkzaam bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kape lle, om voor
en namens hem een zienswijze in te brengen naar aan leid ing van de publ icatie
van de ontwerp-beslu iten op 3 maart 20 16 inzake het project Zuid-West 380 kV
west en verder in het kader van deze procedure voor en namens hem op te
treden, zul ks met het recht van substitutie.

l maart 20 16.
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Inzake: ziens,vijze
Geachte heer/ mevrouw,
Tot mij wendden zich
en
,
echtelieden.
aan de
. Cliënten zijn
eigenaar \'an genoemd pand aan de
dit betreft een beeldbepalende
boerderij, waarin z ij geïnvesteerd hebben ab pensioenvoorzieni ng. Zij Lijn daéif woonachtig
en verhuren en exploiteren het goed als onderneming hetgeen ze verder willen uitbouwen in
samenwerking met hun beide kinderen.
Namens cliënten wil ik een zienswijze indienen inzake de ontv.crpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Zuid-West 380 Kv-Wcst.
Allereerst stellen cliënten dat sprake is \'an een ongelijk speelveld. TenneT is deskundig,
cl iënten zij n dat niet. Zij moeten die deskundigheid inschakelen, doch dal is voor et.:n burger
te duur en hiervoor is geen tijd. Bovendie n moeten zij in korte Lijd vele pagina's
doorworstelen. Er is daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality of arms.
Op slechts een s teenworp a fstand van hun woning/bedrijfspa nd is de verbinding op nota bene
hun landhouwgrond en op de grond van hun /OOn.
Cliënten ondervinden daarvan de nodige overlast/schade. zij worden dambij gehinderd in hun
huidige exploitatie: opslag van bieLen. grond, compost, vaste mest en grond. Vanwege
veiligheidsvoorsch riften zijn die opslagen niet meer te gebruiken. l lun pensioenvoorzieni ng
komt hierdoor in gevaar. Ook dat geeft schade.
Bovendien bevi ndt de magnectvcldzone z ich geheel boven de woning/woonperceel. In 2004
zijn reeds tekeningen gemaakt voor de bouw van een kinderdngvcrblij 1 en/of appartementen.
Plannen welke nu niet meer gerealiseerd mogen worden met de nodige schadelijke gevolgen
van dien.
Niet onbelangrijk is ook dat ter plaatse Loet wnter beschikbaar is v.aarvan de pachter
gebruikmaakt door middel van een drietal bronnen.
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De verwachting is dat met de aanleg die zoetwaterbcl mogelijk verzout. Cliënten kunne n niet
meer laten beregenen met een mindere/geen opbrengst als gevolg. Dit effect is niet
onderzocht, althans clie nten kunnen dit niet vinde n in de plannen. Daarnaast zal als gevolg
van de werken de bestaande goede drainage teloor gaan.
Voorts wensen cliënten nog het volgende op te merken. De mastlocatie op hun perceel zal
worden gerealiseerd via de Goesestraatweg, cliënten maken hiertegen bezwaar. Het is voor
een ied er een veiliger optie o m deze te realiseren via de Pie tersweg. Ik verzoek u namens hen
deze wijziging in de plannen op te nemen.
Het is daarom dat clië nten aandringen op meer onderzoek naar alternatieven. Tot op heden
zijn die volgens he n nog onvoldoende onderzocht. Zo is een a lternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapo lder is een
veel korter tracé (genaamd alternatiefN). Niet duidel ijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen .

In elk geval worden cliënten in hun bedrijfsvoering ernstig belemmerd, terwijl er alternatieven
voorhanden zij n. Er lopen ook kabels door de Noordzee van Walcheren naar de aan te s luiten
Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers wijzen op de alternatieven, maar ook de
provincie Zeeland, een aantal gemeente n en Kamerleden.
C lië nten hebben voorts bezwaren tegen de adviesrichtlijnen voor het MER-rapport e n de
richtlijn MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan
zeer snel, evenals het voortschrijdend inzicht. Dan past het niet om zo ' n verbinding met
zoveel impact te baseren op richtlij nen uit 2009, deze zijn inmiddels nota bene 7 j aar oud.
Daarnaast zijn cliënten bevreesd voor de gevolgen van hun gezondheid en die van hun
kleinkinderen wanneer ze op zo ' n korte afstand wonen en werken van de geplande
verbinding. Aangetoond is dat magnetische velden een verhoogd risico op kanker
veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor de huurders van apparteme nten
en diegenen die in een ki nderdagverblijf verblijven. C lië nten passen regelmatig op hun
kleinkinderen, welke op het gehele perceel spelen . Bovendien komen cliënten vanaf de weg
het erf op. Z ij bevinden zic h daarmee voortdurend en regelmatig binnen de magneetveldzone.
Tot slot hebben cliënten er geen vertrouwen in dat Tenneî hun afsprake n nakomt. Zo is bij de
betredingstoestemming in 20 13 afgesproken da t cliënten de uitslagen ontvangen van de
onderzoeken. Zij hebben e r al diverse keren om verzocht, doch tot op heden nimmer
ontvangen. Ook is de toegezegde doorspoeling van de drainage niet uitgevoerd en we zijn
inmiddels 3 jaar verder. He t is daarom dat clit!nten geen vertrouwen in Tenneî meer hebben
en geen zakelijk recht overeenkomst we nsen af te sluiten al s er geen keiharde garanties zijn.
Er is daarmee bovendien sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van
cliënten. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol van het EVRM.
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Om deze redenen verzoek il-. u de Lienswijze gegrond Le verklaren. hw1 ver.roeken in te
willigen, daarheen leidend <lat voor een alternatief tracé wordt gekozen. clan wel dat de schade
volledig jordt gecompenseerd c.q. dat volledige uitkoop op onteigeningsbasis niet wordt

uitgcslotr .

Met vrie'idelijke groeten,

Bijlage: volmacht
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VOLMACHT

De ondergetekenden:

verklaar t bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen,
werkzaam bij Mieras Jurid isch Adv ies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor
en namens hen een z ienswijze in te brengen naar aanlei ding van de publi catie
van de ontwerp-besluiten op 4 maart 2016 inzake het project Zuid-West 380 kV
west en verder in het kader van deze procedure voor en namens hen op te treden,
zul ks met het recht van s ubstitutie.

, 9 maart 20 16.
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Kapel Ie. 31 maart 20 1ó
lnmke: ziens""ijze
Geachte heer. mevrouw.
Tot mij wenddt: Lich
ech telieden. wonende Le

en
aan de

.
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Namens cliënten wil ik een z ienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
li ggen voor het project Zu id-West 380 Kv-West.
Allereerst stellen cliënten dat sprake is ,·an een ongelijk speelveld. TenncT is deskundig,
cliënten zij n dat niet. Zij moeten die deskundigheid inschak.elen. doch dat is' oor een burger
te duur en hiervoor is geen tijd. Bo\'endien moeten /ij in 1-orte tijd een meer dan 2 meter dik
dossier doorworstelen. Er is daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality of arms.
C liënten exploiteren aan genoemd adres een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf. l lun woning en
een deel van de bed rij fsgehouwen (bouwblok) va l lcn in de magneetveld7one. Daardoor
moeten z ij verhuizen. Er is op het bouwblok geen ruimte voor een nieuwe woni ng. Het
bouwblok wordt begrensd door de Evcrsdijkseweg en de buislcidingstraat en erven van
derden. Nog niet lang geleden is een nieU\H.~ motlcrnc loods gebouv.d. Daarnaast Lijn zij
mantelzorgers voor hun (schoon)moeder (87) tlie tegenover hen woont. Ook die speciaal
aangepaste woning
is hun eigendom en valt binnen de
mag neetveldzone.
Bovendien komen 4 masten in hun boomgaarden. Dit geeft hinder bij de werkzaamheden in
de boomgaard. Daarnaast 2ijn e r problemen te verwachten bij GPS-toepassingen. gebruik van
drones, onbemande tractoren en beperkingen bij het gebruik van hoogwerkers, mobiele
kranen en dergelijke. Voorts geven de draden druipschade op hel fruit en mogelijk minder
sne l kleur. het fruit onder de draden is van mindere kwaliteit. Welke zijn de gevolgen voor
hoge windsingels onder de draden?
Ook is bekend dat de draden geluid maken onder bepaalde weersomstandigheden. Draden
kunnen dansen e n breken bij wind en ijsvorming met a lle gevolgen van dien. Voorbeelden
z ijn bekend.
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Het klemt des te meer daar zij over bedrijfsopvolging beschikken.
De plannen betekenen voor hen een regelrecht rampscenario. met desastreuze gevolgen voor
bedrijf en gezin.
Ook tijdens de bouw o ndervinden z ij overlast. denk niet alleen aan geluids- en stoföverlast.
maar ook aan hinder tijdens de gewone werkzaamheden.
Het is daarom dat cliënten aandringen op meer onderzoek naar alternatieven. Tol op heden
zijn die volgens hen nog onvoldoende onderzocht. Zo is een alternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapolder is een
veel korter tracé (genaamd alternatief N). Niel duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen.
Namens cliënten heb ik een alternatief ingediend. doch dit is zonder enige motivering opzij
gezet.
fn elk geval worden cliënten in hun bedrijfsvoering ernstig belemmerd. terwijl er voldoende
alternatieven voorhanden zijn. Er lopen ook kabels door de Noordzee van Walcheren naar de
aan te sluiten Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers w\jzen op de alternatieven, maar
ook de provincie Zeelru1d, een aantal gemeenten en de Tweede Kamer.
Cliënten hebben voorts bezwaren tegen de adviesrichtlij nen voor het MER-rappo11 en de
richtlijn MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan
zeer snel, evenals hel voortsduijdend inzicht. Dan past het niet om zo·n verbind ing met
zoveel impact te baseren op richtlijnen uit 2009, deze zijn nota bene inmiddels 7 jaar oud .
Cliënten (met hun familie en hun personeel) vrezen voor hun gezondheid met zo ·n verbinding
op korte afstand.

Er is daarmee bovendien sprake van een onaanvctardbare inbrtuk op het eigendomsrecht van
cliënten. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol van het EVRM.
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren, daarheen leidend dat voor
een alteJtief tracé wordt gekozen, dan wel dat de schade volledig wordt gecompenseerd.
Met vrie

elijke groeten,
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VOLMACHT

De ondergetekenden:

verklaren bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen,
werkzaam bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor
en namens hen een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake het
project Zuid-West 380 kV west en verder in het kader van deze procedure voor
en namens hen op te treden, zulks met het recht van substitutie.

, 21 maart 201 6.
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Inzake: zienswijze
Geachte heer, mevrouw,
Tot mij wendden zich
en mevrouw
te

allen woonachtig op het adres
.

Namens cliënten wil ik een zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Zuid-West 380 Kv-West.
Cliënten wonen in bij hun ouders op het genoemd adres. Zoals het er nu naar uitziet, valt hun
woonhuis binnen de magneetveldzone en zullen zij moeten verhuizen. Zij willen hieraan geen
medewerking verlenen. J-let stoort hen bijzonder dat zij door ·1enneT niet als gesprekspartner
zijn erkend. dan wel benaderd. Terwijl ook zij belanghebbend zijn.
Allereerst stellen cliënten dat sprake is van een o ngelijk speelveld. TenneT is deskundig.
cliënten zijn dat niet. Zij moeten die deskundigheid inschakelen, doch dat is voor een burger
te duur en hiervoor is geen tijd. Bovendien moeten zij in korte tijd een meer dan 2 meter dik
dossier doorworstelen. Er is daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality of arrns.
en
werken thuis op het akkerbouw- en fruitteeltbedrijf.
Daarnaast werken de anderen ook wel eens mee. Aangezien één vru1 de belangrijkste loodsen
ook binnen de magneetveldzone valt. vrezen zij in het bijzonder voor hun gezondheid. Niet
voor niets zijn er scherpere normen voor jonge mensen/kinderen. En aangezien zij er niet
alleen wonen, maar ook moeten werken binnen de magneetveldzonc maakt dit hen extra
kwetsbaar.
volgt een opleiding in Vlissingen en kan daardoor thuis
wonen. Een studentenwoning is erg kostelijk. De dochter studeert ook nog. Kortom alle vier
de kinderen zijn gebonden aan de huidige woning.
Het zou beter zij n de hoogspanningsverbinding te verschuiven of op een andere plaats te
situeren. Juist de overheid zou hun gezondheid moelen waarborgen en zelfs moeten
verbeteren. Zij twijfelen daar sterk aan.
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Het is daarom dat cliënten aandringen op meer onderzoek naar allernatieven. Tot op heden
zijn die volgens hen nog onvoldoende onderzocht. Zo is een alternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wi lhelminapolder is een
veel kotter trncé (genaamd alternatiefN). Niet duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen.

In elk geval worden cliënten in hun gezondheid ernstig geschaad, terwijl er alternatieven
voorhanden zijn. Er lopen ook kabels door de Noordzee van Walcheren naar de aan te sluiten
Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers wijzen op de alternatieven, maar ook de
provincie Zeeland, een aantal gemeenten en de Tweede Kamer.
Cliënten hebben voorts bezwaren tegen de adviesrichtlijnen voor hel MER-rapport en de
richtlijn MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan
zeer snel, evenals het voortschrijdend inzicht. Dan past het niet om zo ·n verbinding met
zoveel impact te baseren op richtlijnen uit 2009, deze zijn nota bene inmiddels 7 jaar oud.
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond le verklaren. daarheen leidend dat voor

een alternatief tracé wordt gek07en, dan wel dat hun schade volledig wordt gecompenseerd.
Met

vric~dclijke groeten,

Bijlage: v lmacht
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VOLMACHT

De ondergetekenden:

verklaren bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen,
werkzaam bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor
en namens hen een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake het
project Zuid-West 380 kV west en verder in het kader van deze procedure voor
en namens.hen op te treden, zulks met het recht van substitutie.

, 21 maart 2016.
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Inzake: zienswijze
Geachte heer, mevrouw,
Tot mij wendde zich
.

wonende te

aan de

Namens cliënte wil ik een zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Luid-West 380 Kv-W!.!st.
Zoals het er nu naar uitziet. va lt haar woonhuis binnen de magncclvcldzone en zal zij moeten
verhuizen. Zij wilt hieraan geen medewerking verlenen. Haar gezondheid is erg hroo~ en zij
kan zich zonder rollator niet verplaatsen. Zij heeft momenteel mantelzorg van haar dochter en
schoon7oon die tegenover haar wonen en trouwens ook binnen de magneetvcldzone wonen
(en ~erke n ). Verhuizing naar een andere omgeving is voor haar ondenkbaar. immers haar
woning is speciaal voor haar aang1,;pasl. Hel wom;n onder een hoogspanningsver binding is
ook geen optie.
Verder zal zij overlast ondervinden 1ijdens de bouw van de mast. Zij is bijna altijd thui s en zal
geluids- en stofoverlast ondervinden. Daarnaast heeft zij er lasl \an a ls ze buiten op het terras
verbl ijft.
Een schadevergoeding is voor haar geen optie en hierop zit ze evenmin te wachten.
Het zou beter zijn de hoogspanningsver binding te verschuiven of op een andere plaats te
si tueren.
Het is daarom dal cl iënte aandringt op meer onderzoek naar alternatieven. Tot op beden zijn
die volgens haar nog onvoldoende onderzocht. Zo is een a lternatief door de Westerschelde
een reëel alternalief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapolder is een
veel korter tracé (genaamd allcrnatief N). Niet duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen.
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ln elk geval wordt cliënte in haar gezondheid cmstig geschaad. ternijl er alternatieven
voorhanden zijn. Er lopen ook kabels door de Noord1ee van Walcheren naar de aan te sluiten
Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers wijzen op de alternatieven. maar ook de
provincie Zeeland, een aantal gemeenten en de Tweede Kamer.
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren. daarheen leidend dat voor
een alternatief tracé wordt gekozen, zodanig dat /ij ?onder gezondheidsschade daar kan
blijven

<lelijke groeten.

Bijlage: volmacht
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VOLMACHT

De ondergetekende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen,
werkzaam bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor
en namens haar een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake
het project Zuid-West 3 80 k V west en verder in het kader van deze procedure
voor en namens haar op te treden, zulks met het recht van substitutie.

21 maart 20 16.
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Inzake: zienswijze
Geachte heer. mevrouw.
Tot mij wendde zich mevrouw
.

wo111,;ndc k

acm het

Namens c liënte wil ik een i'ienswijze indienen inLake de ont\\Crpbcsluiten welke ter inzage
liggen voor het project Z uid-West 380 Kv-Wcst.
A llereerst ste il cliënte dat sprake is van een ongelijk speelveld. TcnneT is dc:skundig, cliënte
is dat niet. Zij moet die deskundigheid inschakdcn. doch dat i:s "voor een burger te duur en
hiervoor is geen tijd. Boven<licn moet Lij in korte tijd vele pagina·s doorworstelen. Alleen a l
het papieren dossier is meer dan twee meter dik. l Ict lezen en doorgronden daarvan kost een
vermogen. En dan is er nog geen doorwrochte 1.icnswijze. Er is daarmee sprake van strijd met
het beginsel van equal ity of arms.
Cliënte bewoont samen met haar gezin de \.\Oning aan het genoem<l adres. Het betreft hier een
nieuwe kapitale woning met een WOZ-waarde 'an meer dan 2.4 mln e uro. De inhoud
bedraagt 3.300 m3.
Met binnenkort een 380 Kv-hoogspannings verbinding op minder dan 100 m van haar e rfgrens
betekent dit een enorm kapitaalverli es. Dit kapitaalverlies betekent nog meer. financiers
zullen hui verig zijn nog geld te verstrekken. met een hogere rente als gevolg. M et zicht op een
hoogspanningsver binding /al een eventuele verkoop o nmogelijk worden. Vooral omdat
sprake is van een unieke ~oning in een rustige landbouwomgevin g met voorts het natura
2000-gebicd de Oosterschelde op loopafstand. De omgeving wijz.igt daardoor dmstisch.
De gevolgen z ijn enorm. Cliënte was er niet van op de hoogte dat er op zo'n korte afstand
zo ·n verbinding kwam. anders had zij dit perceel nimmer gekocht en er een woning op
gebouwd.
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Daarnaast is cliënte bevree d voor de gevolgen van haar gezondheid (en die van haar gezin)
omdat zij er zo kortbij woont. Niet voor niets hanteert TcnneT het voorzorgsbeginsel.
De kans op leukemie neemt toe. dat staat vast.
Er is door de e no rme waardcda l ing van haar pa nd bovendien sprake van een o nevenredig en
o naa nvaardbare inbre uk o p het eigendoms recht van cl iënte. Er is strijd mt:t artikel 1 Eerste
protocol van het EVRM. l let pand warde door de aanleg onverkoopbaar.
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren. daarheen leidend dat de
schade v ledi g \\ Ordt gecompenseerd.

elijkc groeten.

Bijlag volmacht
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VOLMACHT

De ondergete kende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te mac htigen,
werkzaam bij Mieras J urid isch Advies, Plaswcg 3 te 442 1 PX Kapelle, om voor
en namens haar een ziensw ijze in te d ienen tegen de ontwerp-besluiten in zake
het project Zuid-West 380 k V west en verder in het kader van deze procedure
voor en namens haar op te treden, zu lks met het recht van substitutie .

, 30 maart 20 l 6
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Kapelle. 9 maart 2016
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ING bank 5188738
BIC INGBN L2A
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Inzake: zienswijze
Geachte heer, mevrouw.
Tot mij wendde zich

wonende te

aan de

.

Namens cliënt wil ik een zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage
liggen voor het project Zuid-West 380 Kv-West.
Al lereerst stelt cliënt dat sprake is van een ongelijk speelveld. TenneT is deskundig, cliënt is
dat niet. Hij moet die deskundigheid inschakelen. doch dat is voor een burger te duur en
hiervoor is geen lijd. Bovendien moet hij in korte tijd vele pagina's doorworstelen. Er is
daarmee sprake van strijd met het beginsel van cquality of arms.
Cliënt exploiteert aan genoemd adres een landbouwbedrijf. Over 7Jjn landbouwgrond aan de
Vierwegen te Kapelle. groot 7.5 ha is een deel van de verbinding gesitueerd, alsmede dienen
twee masten te worden geplaatst.
Cliënt ondervindt daarvan de nodige overlast/schade met de landbouwkundige bewerking van
zijn perceel. Ook bij de aanleg ondervindt hij de nodige hinder. Hij prefereert plaatsi ng van de
masten via de provinciale weg in plaats van de Yierwegen. De afstand is dan veel korter.

Het is daarom dat cliënt aandringt op meer onderzoek naar alternatieven. Tot op heden zijn
die volgens hem nog onvoldoende onderzocht. Zo is een alternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapolder is een
veel korter tracé (genaamd alternatiefN). N iel duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen.
In elk geval wordt cliënt in zijn bedrijfsvoering ernstig belemmerd, ten.vijl er alternatieven
voorhanden zij n. Er lopen ook kabels door de Noordzee van Walcheren naar de aan te slu iten
Windmolenparken op zee. Niet alleen burgers wijzen op de alternatieven, maar ook de
provincie Zeeland, een aantal gemeenten en Kamerleden.
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Cl iënt heeft voorts bc1..warcn tegen de adviesrichtlij nen voor het MER-rappo11 en de richtl ijn
MER ze lf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan zeer
sne l, evenals het voortschrijdend inz icht. Dan past het niet om zo·n verbinding met zoveel
impact te baseren o p richtlijnen uit 2009. deze zijn nota bene 7 jaar oud.
Daarnaast is c liënt bc\Tccsd voor de ge,·olgt:n H tn L.ijn geLOndheid om<lat hij onder en naast
de geplande verbinding zijn werk moet uitoefenen. Verder vraagt hij zich ar of <.I c verbinding
geen invloed heeft op GPS-toepassingen in de landbouw en het gebruik van bijvoorbeeld
drones. Deze laatste kunnen niet meer gebruikt worden. Wie vergoedt de schade?
Er

is daarmee bovendien sprake van een onaal1\aardbarc inbreu k op het eigendomsrecht van

cl iënt. Er is strijd met artikel 1 l.:.e rste protocol van het EV RM .

Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren. daarheen leidend dat voor
een alternatief tracé wordt gekozen. clan wel dat de schade volledig wordt gecompenseerd.
~

Met v endelijke groeten.

2
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VOLMACHT

De ondergetekende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te mach tigen,

werkzaam bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor
en namens hem een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake
het project Zuid-West 380 kV west en verder in het kader van deze procedure
voor en namens hem op te treden, zulks met het recht van substitutie.

, 7 maart 20 16
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Inzake: zienswijze
Geachte heer. mevrouw.
Tot mij wendde Lich <
.

wonende te

aan de

Namens cliënt wil ik een zienswijze indienen int:ake de ontwerpbcsluiLen welke ter inzage
li ggen voor het project lui<l-West 380 Kv-West.
Allereerst stelt cliënt dat s prake is van een ongelijk spccl\cld. TcnncT is deskundig, cliënt is
dat niet. Hij moet die deskundig heid inschakelen. doch dat is voor een burgt:r te duur en
hief\oor is geen tijd. Bovendien moet hij in korte tij d vele pagina·s doorworstelen. Er is
daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality or arms.
Cliënt exploiteert aan genoemd adres een landbouwbedrijf en is aldaar ook woonachtig met
zijn gezin. Het bedrijf bestaat uit akkerbouw en het houden van vleesvee e n schapen . De e igen
producten worden in een boerderijwinkel \Crkocht.
Zoal s de plannen nu worden gepresenteerd 'v\Ordt vlak \Oor het bedrijf de verbinding geplaatst
door middel van een tweetal hoekmasten op een driehoekig perceel \Oor hel bedrijf/woning.
Aanvankelijk (2011) liep hel tracé zodanig dat het bedrijf niet werd geraakt. Doch vanwege
bezwaren van de kant van een uicnfabrikant is het tracé ineens kortbij gekomen. Namens
cliënt heb ik hiertegen tijdig geprotesteerd. doch tot op heden is onvoldoende aangetoond dat
er mitigerende maatregele n mogelijk waren. bij voorbeeld door wijziging van de schoorsteen.
om de nadelen voor de fabriek op te beffen. Eén van de argumenten was ook dat er vrees was
voor de gevolgen voor de gcLondheid van het pcrsoncd in <le fabriek. Doch <lc~e mensen
wonen er niet, cliënt 7il er met zijn gezin het gehele jaar mee. omdat zij er niet alleen wonen,
maar ook werken. LJerhalve meent cliënt dat zonder toereikende motivering van het
oorspronkelijke tracé is afgeweken en hij en zijn ge1in met een hoogspanningsverbinding op
zeer korte afstand \\Ordt geconfronteerd.
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Daardoor loopt hij tegen beperkingen aan welke er voorheen niet waren. Zijn klanten vrezen
voor hun gezondheid en hebben nu aangegeven mogelijk niet meer klant te blijven van de
winkel. Terwijl de boerderij winkel het juist van gezondheid/gezonde producten moet hebben.
Het steekt cliënt verder dat TenneT inderhaast de masten naar de hoek van het perceel te
hebben verplaatst zodat de woning ogenschijnlijk niet meer in de magneetveldzone ligt.
Hierbij wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. De magneetveldzone is geen
vaste grens. Door gewijzigde inzichten kan deze breder worden en valt de woning er wel in.
Ook is de zone zijns inziens niet goed ingetekend en dient deze ter hoogte van de woning
breder te zijn aangezien de draden bij hoekmasten aan de buitenkant worden geplaatst.
Bovendien vraagt cliënt zich af of er wel goed gemeten is. De verbinding wordt in feite in zijn
tuin geplaatst en daarmee bevindt hij zich wel degelijk in de gevoelige zone. Per slot van
rekening spelen zijn Gonge) kinderen op het perceel voor zijn huis waarop de masten worden
geplaatst. Het perceel heeft de fe itelijke medebeslernming tuin, mede omdat het geheel met
gebouwen en oprit één eigendom is. Ten onrechte is hiermee geen rekening gehouden. Het
voorzorgsbeginsel is niet nageleefd.
Bovendien is uitbreiding van het bedrijf richting de verbinding niet meer mogelijk. Dit
beperkt zijn bedrijfsvoering en veroorzaakt schade. Denk aan gebouwen, opslag van
producten, mest, grond, bieten en kuilvoer. Deze zij n onder en kortbij de verbinding niet te
verladen. Voorts denkt hij aan de toepassing van drones. Deze zijn niet meer te gebruiken
onder en kortbij de verbinding. In hoeverre wordt GPS gehinderd?
Het gehele pand daalt in waarde, sterker nog, nu al is de WOZ waarde om die reden
venninderd.
Het is daarom dat cliënt aandringt op meer onderzoek naar alternatieven. Tot op heden zijn
die volgens hem nog onvoldoende onderzocht. Zo is een alternatief door de Westerschelde
een reëel alternatief of via Tholen door de Oosterschelde naar de Wilhelminapolder is een
veel korter tracé (genaamd alternatiefN). Niet duidelijk en aangetoond is waarom niet voor
andere tracés is gekozen. O f een ondergronds tracé?
In elk geval wordt cliënt in zijn bedrijfsvoering ernstig belemmerd, terwijl er alternatieven
voorhanden zijn. Er lopen ook kabels door de Noordzee van Walcheren naar de aan te sluiten
Windmolenparken op zee. Niet aJleen burgers wijzen op de alternatieven, maar ook de
provincie Zeeland, een aantal gemeenten en Kamerleden.
Cliënt heeft voorts bezwaren tegen de adviesrichtlijnen voor het MER-rapport en de richtlijn
MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan zeer
snel, evenals het voortschrijdend inzicht Dan past het niet om zo'n verbinding met zoveel
impact te baseren op richtlijnen uit 2009, deze zijn inmiddels nota bene 7 jaar oud.
Daarnaast is cliënt bevreesd voor de gevolgen van zijn gezondheid van hem en zijn gezin
omdat hij onder en naast de geplande verbinding zijn werk moet uitoefenen. En welke
gevolgen zijn er voor het vee? Er is kans op leukemie en klachten van moeheid.
Er is daarmee bovendien sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van
cliënt. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol van het EVRM.
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Namens cliënt heb ik tijdig .lijn bezwaren Legen het gekozen tracé kenbaar gemaakt, zowel
richting de gemeente Kapelle als bij TenneT. doch met zijn bezwaren is tot op heden nog
nooit rekening gehouden. Sterker nog met door hem aangedragen kleine aanpassingen is niets
gedaan. De7.e hebben nauwelijks effecten maar ontzien wel cliënt"s bedrijf/woning.
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verklaren, daarheen leidend dat voor
çcn alternatief traeé wordt gekozen zodanig dat hij in de uitoefening van zijn bedrijf/woning
niet w~rdt gehinderd.
Met vriendelijke groeten.

BijlagJ: volmacht
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Inzake: Lienswijze
Geachte hccr/mevrouv..
Tot mij wendden zich
en
,
echtelieden. wonende te
aan
en de
grondeigenaren Stichting Doclman's Hoeve, gevestigd te 3155 AJ Maasland aan tk
Dodstraë:lt 80 en Hervormde Diaconie Maasland ge\estigd te Maasland.
Namens cliënten wil ik een zienswijze indienen inzake de ont\\.Crpbesluiten v.elke ter inzage
liggen voor het project Z uid-West 380 kV-West.
Allereerst stellen cliënten dat sprake is \UJl een ongelijk speelveld. TenneT is deskundig,
cliënten 7ijn dat niet. Zij moelen die deskundigheid inschak.elen. doch dat is voor een burger
te duur en hiervoor is geen tijd. Bovendien moeten Lij in korte liJd \Ck pagina·s (een meer
dan 2 m dik dossier) door~orstelen. Er is daarmee sprake van strijd met het beginsel van
equal ity of arms.
exploiteren een melkveehouderij bedrijf op het adres
. De Stichting Doelman's hoeve en de Diaconie Lijn
eigenaren van gronden die \\OH.len gepacht duur
. Op de percelen achter
de boerderij worden maar liefst~ mastlocatics gesitueerd.
Niet alleen wanneer de verbindi ng is gerealiseerd ondervinden zij overlast, ook tijdens de
bouw. fa is gelu ids- en stofovcrlasL l let vee moet worden verweid. Ontsluiting is veel
minder. Door de 4 toegangswegen ten behoeve van de bou\-\ van de masten wordt beweiding
van de melkkoeien nagenoeg onmogelijk gemaakt. De weide die wel toegankelijk is. is te
klein. Er is ook omrijschadc. En er moeten extra afrastering en watertappunten worden
geplaatst. Drainage wordt o nbruikbaar. En cliënten kunnen de betalingsrechten niet volledig
verzilveren. Voo1ts zal er onvoldoende voer worden geproduceerd. 1[et vee moel langer op
stal met alle gevolgen van dien. lagere melkprijs, meer vocrkosten. Doorwerkstroken is er
m inder ruimte om mest aan te wenden. de mest moel worden afgevoerd, hetgeen extra kosten
met zich meebrengt.
Daarnaast loopt de magncetvcldzone over het bouwvlak. Het bouw\'lak kan daarom niet
volledig benut worden. Daarom moet het bouwblok aan de oostkant worden vergroot naar
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1.50 ha. Uiteraard moeten de procedurekosten hiervoor volledig worden vergoed. Niet
onbelangrijk is ook dat de gronden en gebouwen in waarde zullen dalen. Ook eventuele
toekomstige nevenactiviteiten, denk aan camping. zorgboerderij of manege zullen beperkt of
onmogelijk worden. Dit geldt niet alleen voor
. maar ook voor hun
opvolgers.
Aangezien

er ook woont. is er tevens een vermindering van hun uitzicht.

Andere schadeposten zijn: onmogelijkheid van beregenen onder de lijnen, invloed op GPStocpassingen en drones. Een verbod voor materieel dat hoger is dan 4 mttt::r. Nog steeds is
niet bekend of de aanwezigheid van de bekabeling in de toekomst nadelig kan werken op
automatisch te besturen apparatuur, zoals landbou~werktuigen e.d.
Ten aanzien van de gezondheid kan het volgende worden opgemerkt. Bekend is dat de
verbinding een verhoogde kans op leukemie bij mensen kan veroorzaken. l let klemt des te
meer daar
er niet alleen woont. maar ook moet werken. Doch niet alleen
voor mensen. onlangs is er een uitspraak geweest in een Franse zaak waarbij de rechtbank
heeft erkend dat de verbinding een negatief effect heeft op de ge.wndheid van het vee. Het vee
bevindt zich kortbij of onder de verbinding.
Cliënten hebben reeds diverse alternatieven aangedragen. doch steeds zijn deze ter zijde
geschoven. Bijvoorbeeld kort langs de A58 of tegenover hun bedrijf. Niettemin willen
cliënten nogmaals een alternatief aandragen. Zie hiervoor de bijgaande schets. Het betekent
slechts een kleine w ijziging, doch cl iënten zouden ermee geholpen worden. Dit tracé ontziet
tevens het ganzengebied.
Wanneer de verbinding is gerealiseerd. is er ook hinder in bij\'oorbeeld de bewerking en
ontsluiting van de percelen. Ook geven de lijnen geluidsoverlast bij bijvoorbeeld wind. Ze
kunnen breken bij sneeu-wval. De nieuwe lijnen bevatten vetten die mogelijk schadelijk zijn
voor grazend vee.
Er is daarmee bovendien sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het eigcndomsrecht van
cliënten. Er is strijd mcl artikel 1 Eerste protowl van het EVRM.
Cliënten hebben voorts bezwaren tegen de adviesrichtlijnen voor het MER-rapport en de
richtlijn MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieuwingen gaan
zeer snel. evenals het voortschrijdend inzicht. Dan past het niet om zo·n verbinding met
7oveel impact te baseren op richtlijnen uit 2009. deze Lijn inmiddels nota bene 7 jaar oud.
Om qeze redenen verLoek ik u de zienswijze gtgrond te verklaren. daarheen leidend dat voor
het door ben aangedragen alternatief wordt gekozen en dat de schade die zij lijden volledig
wordt vergoed én hierover vooraf duidelijkheid is.
Met vriendelijke groeten.

Bijlagen: volmachten
alternatief
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VOLMACHT

De ondergetekende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen,
werkzaam bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor

en namens haar een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake
het project Zuid-West 380 kV West en verder in het kader van deze procedure
voor en namens haar op te treden, zulks met het recht van substitutie.

, 31 maart 20 16.
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VOLMACHT

De onderge tekende n:

verklare n bij deze volmac ht te verlenen aan en te machtig en,
werkzaa m bij Mieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kapelle, om voor
en namens hen een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake het
project Zuid-W est 380 kV West en verder in het kader van deze procedu re voor
en namens hen op te treden, zu1ks met het recht van substitutie.

31 maart 2016.

0039
VOLMACHT

De ondergetekende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen,
werkzaam 5îj Mieras JuriëfisclfA.dvies, Plasweg- ne-.zt4Zl-PX Kapelle, om voor
en namens haar een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-besluiten inzake
het project Zuid-West 380 kV West en verder in het kader van deze procedure
voor en namens haar op te treden, zulks met het recht van substitutie.
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juridisch adviseu r/ legal advisor
Plasweg 3
4421 PX Kapelle
+31 (0) 6 83940500
+31 (0) 113 344041
K.v.K. 64947416
BTW NL 85591556 0601
ING bank 5188738
BIC INGBNL2 A
!BAN NL65ING B0005188 738

PER AANGETEKENDE POST
Bureau Energiep rojecten
Inspraakp unt Zuid-We st 380 kV-West
Postbus 248
2250 AE VOORSCJ IOTE

Kapelle. 6 april 2016
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Inzake: zienswijz e
Geachte heer/mev rouw.
Tot mij wendde zich
aan de

wonende te
.

Namens cliënt wil ik een zienswijz e indienen inzake de ontv.crpb csluitcn welke ter i1vage
liggen voor het project Zuid-We st 380 kV-West.
Allereers t stelt cliënt dat sprake is van een ongelijk speelveld . TenneT is deskundig . cliënt is
dat niet. Hij moet die deskundi gheid inschakel en. doch dat is voor een burger te duur en
rucrvoor is geen tijd. Bovendie n moet hij in korte tijd vele pagi na's (een meer dan 2 m dik
dossier) doorwors telen. Er is daarmee sprake van strijd met het beginsel van equality of arms.
exploitee rt een melkveeh ouderij bedrijf op het adres
. Op de percelen achter de boerderij worden maar liefst 2 mastlocat ies

gesitueerd .

Niet alleen wanneer de verbindin g is gerealisee rd ondervin dt hij overlast. ook tijdens de
bouw. Er is geluids- en stofoverla st. Het vee moet worden ver"veid. Dit betekent een enorme
belemme ring voor de huidige hedrijfsvo cring. En er moeten extra afrasterin gen worden
geplaatst. D rainage wordt onbruikba ar. Mogelijk ontslaat er schade aan het kavelpad dat
dwars door de percelen loopt en onderdoo r de nog te realiseren verbindin g. En cliënt kan de
betalings rechten niet volledig ver.lilveren. Voons zal er onvoldoe nde voer worden
geproduc eerd. Het vee moet langer op stal met alle gevolgen van dien, lagere melkprijs . meer
voerkoste n. Door werkstrok en is er minder ruimte om mest aan te wenden. de mest moet
worden afgevoerd , hetgeen extra kosten met zich meebreng t. Bekend is ook dat er in de
nabijheid van de mastposit ies in het verleden vee met miltvuur begraven is.
Betreffen de de mastposit ie 1031 was aanvanke lijk een wcrkstroo k via het viaduct geregeld
met een brug over de watergan g. Zoals de plarn11;:11 t:r nu uil:t.it:n is een toegangsw eg voorzien
vanaf de Noordhoe k weg over cliënt's perceel naar de mast. Hiennee is cliënt het niet eens.

MIERAS I
JURIDIS CH!
ADVIES
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Werkzaamheden via het viaduct over de watergang zijn voor hem veel minder belastend.
Ik verzoek u het daarheen te leiden.
Daarnaast loopt de magneetveldzone mogelijk over het bouwvlak. Het bouwvlak kan daarom
niet volledig benut worden. Niet onbelangrijk is ooi.. dat de gronden en gebouwen in waarde
zullen dalen. Ook zuJlcn nevenactiviteiten beperkt of onmogelijk worden.
Aangezien cliënt er ook woont is er ook een vermindering van zijn uitzicht.
Andere schadeposten Lijn: onmogelijkheid van beregenen onder de lijnen, invloed op GPStoepassingen en drones. Een verbod voor materieel dat hoger is dan 4 meter.
Ten aanzien van de gezondheid kan het volgende worden opgemerkt. Bekend is dat de
verbinding een verhoogde kans op leukemie bij mensen veroorzaakt. Het klemt des te meer
daar cliënt er niet alleen woont. maar ook moet werken. Inmiddels is zijn gezin ook uitgebreid
rnet een jong kind. Ditzelfde geldt voor eventuele gczondheidsgc' olgen voor de veestapel. Zo
is er een franse zaak waarbij de betreffende landbouwer in het gelijk is gesteld toen zijn vee
met gezondheidsproblemen te kampen had ten gevolge van de hoogspannings'verbinding.
Cl iënt heeft reeds diverse alternatieven aangedragen. doch steeds zijn deze ter zijde
geschoven. Bijvoorbeeld ko11 langs de A58 of ondergronds in de Westerschelde of tegenover
zijn bedrijf. Niet alleen wijst hij op alternatieven. maar ook de gemeente. de Provincie en
tevens de Tweede Kamer.
Wanneer de verbinding is gerealiseerd, is er ook hinder in bijvoorbeeld de bewerking en
ontsluiting van de percelen. Ook geven de lijnen geluidsoverlast bij bijvoorbeeld wind. Ze
kunnen breken bij sneemwal. De nieuwe lijnen bevatten vetten die mogelijk schadelijk zijn
voor grazend vee.
Er is daarmee bovendien sprake van een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht van
cliënt. Er is strijd met artikel 1 Eerste protocol van het EVRM.
Cliënt hcert voorts bezwaren tegen de adviesrichll ijnen voor hel MER-rapport en de richtlijn
MER zelf. Deze dateren van de zomer uit 2009. Technologische vernieU\~ingen gaan zeer
snel. evenals het voortschrijdend inzicht. Dan past het niet om zo'n \'erbinding met zoveel
impact te baseren op richtlijnen uit 2009. de7e / .ijn inmiddels nota bene 7 jaar oud .
Om deze redenen verzoek ik u de zienswijze gegrond te verk laren, daarheen leidend dat voor
een alternatief wordt gekozen, dan wel dat de schade volledig wordt vergoed én hierover
vooraf <l~ddijkheid is.
Met vrièndelijke groeten,

Bijlage: volmacht
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VOLMACHT

De ondergetekende:

verklaart bij deze volmacht te verlenen aan en te machtigen, mr. ir. J.L. Mieras
werkzaam bij M ieras Juridisch Advies, Plasweg 3 te 4421 PX Kape lle, om voor
en namens hem een zienswijze in te di enen tegen de ontwerp-besl uiten inzake
het project Zuid-West 380 kV west en verder in het kader van deze procedure
voor en namens hem op te treden, zulks met het recht van subs titutie.

6 april 20 l 6

0041

AANGETEKENDE BRIEF
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Datum
Onderwerp

8 april 2016
Zienswijze m.b.t. ontwerpbesluit Zuid-West 380 kV - West

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit voor het project ZuidWest 380 kV - West ontvangt u hierbij mijn zienswijze. Ik ben eigenaar van een
veehouderij-/akkerbouwbe drijf gelegen aan de l
te
.
De nieuwe hoogspanningsverbinding met een mastlocatie zijn gesitueerd op mijn
eigendomspercelen kadastraal bekend: gemeente
, sectie , nummers
,
en gemeente
sectie , nummers
en
Door de bouw van deze nieuwe verbinding zal mijn bedrijf met bijbehorende gebouwen en
woning (volledig) moeten worden verplaatst. De gevolgen van deze verplaatsing en van de
huidige en toekomstige bedrijfsvoering zijn voor mij, voor nu en in de toekomst, niet te
overzien. Het (veilig) werken op mijn bedrijf wordt onmogelijk gemaakt c.q . ernstig
belemmerd. Het verzoek is dan ook om voorafgaand duidelijkheid te hebben over de
gevolgen van deze verplaatsing en de exploitatie van mijn bedrijf of te kiezen voor een
alternatief tracé.
Verschillende aandachtspunten en gebruiksbeperkingen die voor mij persoonlijk en voor de
exploitatie van mijn bedrijf van toepassing zijn, wil ik hieronder benoemen:
- gezondheidsaspecten voor mij en mijn veestapel;
- gevaren voor mens en dier;
- onduidelijkheid over eventuele nieuwbouw van mijn bedrijf;
- vermindering uitzicht;
- ontsluiting van de percelen;
- verweiden van vee;
- mestafvoer;
- opslag van ruwvoer;
- verbod voor materieel dat hoger is I kan dan vier meter;
- beregenen onder de lijnen;
- invloeden op GPS besturing;
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- storingen computers;
- controle van de gewassen met drones;
- waardedaling van bedrijf en percelen ;
- brandveiligheid;
- aanpassingen/verschuiven van bouwplan ;
- omrijschade;
- en alle overige schadecomponenten.
Gelet op de onduidelijkheden vanwege de eventuele bedrijfsverplaatsing, de gezondheidsaspecten en gebruiksbeperkingen voor mijn bedrijf ben ik genoodzaakt om hierbij deze
zienswijze in te dienen en verzoeken wij u het tracé aan te passen .

Met vriendelijke groet,

2
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Zienswijze ingediend door:
Naam: .....
Straat: "
Postcode: ...
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

"::f..g?,û l 201 b
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerp-inpassingsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil Ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze Indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.

".

Als inwoner van
heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
PROCEDURE

1.

Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om
aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de
orde. De latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.

2.

Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energletak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en
het waarschijnlijker wordt dat in de zeer nabije toekomst grote stroomproductiecapaciteit zal
wegvallen. Omroep Zeeland berichtte op 20/02/2016: "Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbedrijf en
een energiebedrijf, vormt de kerncentrale een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot verlies, dat de
energietak van Delta zelfstandig niet overeind kon blijven."

3.

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en Politiek draagvlak en ondanks meerdere
verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister Kamp geweigerd. Omroep
Zeeland bericht op 16 januari 2015 : NStroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en
de noodzaak zijn voar een nieuw hoogspanningsnet over land In Zeeland. Dar vinden alle partijen In Provinciale
Staten. N
In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerschelde-alternatief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-opt ie werd genegeerd. Toen de resulta ten van deze
quickscan in december 2015 gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er In Zeeland O
kilometer ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk. Omdat in de procedure
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alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan wij op het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben
voor onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een
motie aangenomen om d it alternatief te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader ondenoelc is gedaan
naar de mogelijkheid van een onderwater verblndlng;f&Jat de mogelijkheden voor onderwater verbinding destijds
mondeling en zonder onderbouwing zijn afgedaan; en van mening zijnde dat alle alternatieven afdoende
onderzocht dienen te worden; spreekt uit dat een gedegen onderzoek naar de mogelijkheid van een verbinding
door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde, als alternatief op een nieuwe bovengrondse
hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van de voorbereidingen op de rulmcell/ke procedure;

Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De mttste partijen in Provinciale Staten zifn niet overtuigd door
het verhaal van het ministerie en Tennet. Zij blijven voorstander van een ondergronds hoogsponnlngstracé. n

Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwïjzing naar het onderzeese alternatief door
Tennet niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
4.

Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de onmogelijkheid slecht
beargumenteerd. De redenatie van TenneT en het m inisterie van EZ is niet juist als ze beweren dat de
nieuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig Is. We zijn het met elkaar eens dat er afvoer
capaciteit nodig is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op zowel
huishoudelijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt er een 150kV hoogspanningsverbinding naar
Noord Brabant, en gaat vanaf 2017 de ELSTA centrale 100% voor DOW gaat produceren, waarmee de
440 Mw die nu door de Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu weinig marge, door de wijzigingen op korte termijn en het lokale verbruik (en het mogelijk
eerder wegvallen dan gepland van de kerncentrale ) is er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al
met het huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundei geleiders kan de transport
capaciteit zelfs fors opgewaardeerd worden met 1 gigawatt per circuit.
Dit alternatief wordt nu doorTenneT en het ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd omdat het
Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou komen te liggen, maar er is niet
overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan. De centrales kunnen w orden gecompenseerd voor
de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een
wil is, is een wegl

5.

Met betrekking tot de huidige pro ductie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijdens het Algemeen Overleg op 14 maart j.I., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken dat
TenneT al jarenlang geen onderhoud heelt kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten. Minister
Kamp sprak over 2100MW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden afgevoerd. Hij
gaat hierbij voorbij aan het f eit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle geproduceerde energie
moet via de 380kV worden afgevoerd. In een brief aan de gemeenteraad Reimerswaal (gedateerd 24
februari 2016) schreef minister Kamp dat de Zeeuwse belasting 200-550 MW is. Waarom zei minister
Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende Kamerleden te woord stond?
En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente Reimerswaal noemt, komt niet overeen
met wat het Kwalitelts- en Capaciteitsdocument (KCD) hierover vermeldt.
KCD 2013 / Deel 2 blz 84:
12.1.5 Te verwachten ontwikkelingen in Regio Zuid Zeeland ". De belasting, zoals voorzien door regionaal
netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB), nemen toe met percentages van nihll tot maximaal 2,5%. De
belastingvraag ontwikke/c zich hierdoor van 619 MW In 2014 naar 713 MW in 2023.

We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een 150kV lijn vanuit Borssele naar
Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA + 330 MVA = 1975 MVA capaciteit
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast
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produceren de centrales zelden op maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer
onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.

6.

Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van de redenen dat de
Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een o nderzeese kabel een zogenaamde punt-tot-punt
verbinding is en geen ringverbinding kan zijn. Het Nederlandse net is een van de meest betrouwbare
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de t ijd elektriciteit. De
vraag rij st hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouwbaarder te maken door middel van
een zogenaamde ring?
Hoe kan het überhaupt dat er in Zeeland een ring-verbinding wordt gerealiseerd, pal naast een oude
2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracé-wijziging leidde? Immers, 4-circuits mag
voor Nederland niet in een EU ring worden opgenomen! Zie TenneT-film op Yout ube die dit uitlegt:
https:Uwww.youtube.com/watch ?v=vnhbUL30 aHw
Titel: 'Ultleg wijziging tracé Brabant'. geplaatst op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380kV parallel-t racés in om energie weg te krijgen uit Borssele naar Rilland met totaal 4
circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet m eer in een EU ring of EU netwerk (380 KV) worden
opgenomen. Hierdoor blijft Zeeland kwetsbaar als stroom-schiereiland. Hiermee wordt de
leveringszekerheid van een EU-netwerk minimaal, en de risico's maximaal.

7.

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-clrcuits
Wlntrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-clrcuitsmasten met een klein

magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelljk dat het in feite om 4-circuits gaat.
TenneT ontkent nu dat ze in de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen
relatie is tussen de plannen voor de windparken, die de verdubbeling in capaciteit nog enigszins zou
kunnen verklaren, terwijl het KCD ( Kwalit eits- en Capaciteits Document) uit 2013 duidelijk spreekt van
realisatie van een dubbelcircuit 380kV-verbinding Borssele-Tiiburg met een transportvermogen van 2 x
2635 MVA.
4·clrcults betekent In werkelijkheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men in technische zin dus
eigenlijk over een 6-circultsverbinding. In Brabant was dit een reden om het hele tracé te wijzigen.
Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontst aat het gevoel dat w ij als belanghebbenden, al dan
niet bewust, onjuist geïnformeerd te zijn.
8.

Eveneens beargumenteerde Ten net niet duidelijk waarom de lijnen bij het bestaande 150 kV station in
Willem Annapolder gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Wiiiem Annapolder betekent dit
dat de bestaande 380kV bij de nieuwe W intracks wordt gehangen en dat de oude vakwerkmasten
daar kunnen worden afgebroken. De al bestaande 150kV blijft daar staan.
In Willem Annapolder wordt er gewisseld en zal de 380Kv op de al bestaande vakwerkmasten verder
gaan en wordt de lSOkV bij de Wint rackmasten opgehangen. Oe bestaande lSOkV vakwerkmasten van
Wiiiem Anna polder tot Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is: waarom deze kruising?
Logischer zou zijn om de gehele 380kV van Borssele tot Rilland bij de Wlntracks te hangen en de al
bestaande 380kV vakwerkmasten af te breken. Door het toevoegen van de lSOkV aan de nieuwe
masten, die een gemiddelde levensduur van 100 jaar hebben, kan deze verbinding op korte termijn
niet ondergronds worden aangelegd. Dit is een recente ontwikkeling waarbij Tennef de 110 kV en
150kV verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.

9.

Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelprojecten, een onwenselijke situatie
ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd . Oe
verschillende deelprojecten (uitbreiding t ransformatorstation Borssele, koppelstation Rilland,
bovengrondse masten door Zeeland, onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite
allemaal over een en dezelfde aansluiting maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak
beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld : nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd is, sluit
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dit meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.
10. Wij zetten grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden. Dit is in de
Tweede Kamer besproken maar is er ook gesproken over hoever TenneT daarin mag gaan? Tijdens
broedseizoen boringen doen in Nationaal Park Oosterschelde (= Natura 2000), zandophoglngen bij
Borssele etc. Mag dit zomaar?

11. Tennet is Inconsequent In informatie: de setoonde plattegrond met de verbinding in de brief van
minister Kamp van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.
NATUUR & LANDSCHAP

12. Het Zeeuwse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd (100 jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de

13.

14.

15.

16.

17.

zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid.
landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van alle
alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende Investering te doen.
Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude zeedijk rondom
Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van het dorp. Dit zal een verlaten
uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden uitgekocht worden en al de oude kar.1kterlstielce huisjes
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij zal dit een troosteloos geheel
worden.
Voor kite-surfers is het strandje In Krabbendijke een ideale plek om deze sport te beoefenen. Dit
wordt verboden als; de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolking ook op deze manier een
populaire vrijetijdsbesteding ontnomen.
De Oosterschelde Is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken 100 meter vanaf de dijk
landinwaarts. Hoe verhoudt de Wintrack-mast in de Oosterschelde zich tot de a~praken voor Natura
2000 gebieden? Omwonenden krijgen hoge boetes als ze in het broedseizoen bij voorbeeld wormen
steken ofzeekraal knippen, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal in datzelfde beschermde
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen voor
de vogels die in de draden van de Wlntracks kunnen vliegen. Getoetst moet worden of hiermee geen
Europese afspraken worden overschreden.
landschappelijke aantasting van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de w indparken wil
TenneT precies daar aan land laten gaan waar in 2004 nog het Sloebos is aangelegd dat als
natuurcompensatie diende en tevens een duidelijke grens moest t rekken tussen het dorp en de
industrie. Die grens wordt nu weer opgeschoven.
De ophoging van het transformatorstation In Borssele zal zeer Ingrijpende gevolgen hebben voor de
directe omgeving. Daar kan geen natuurcompensatie tegenop. De bliksemafleiders worden zelfs 26
meter hoog.

LANDBOUW/ ECONOMIE
18. Precisielandbouw in de omgeving van deze nieuwe verbinding wordt onmogelijk. Boeren klagen nu al
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. TenneT
wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg.
19. Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan.
20. De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankeltjk zijn van de fruitteelt Is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heljn in de toekomst ,geen fruit meer wll
hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft
TenneT geen vergoeding.
21. Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmoseiiJlc wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.
22. De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65 meter hoge masten, wordt het
landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële uitstraling. De vraag is of dit
wenselijk is. Deze twee Industrieën bijten elkaar.
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23. Daarnaast is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardevermindering van huizen tot gevolg hebben. Ten net koopt nu alleen de mensen uit die direct
onder de masten wonen maar het is problematischer in het geval Iemand net buiten de zone woont
en zijn WOZ-waarde toch ziet dalen.

GEZONDHEID
24. Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4- + 2·
circuits masten op zeer korte afstand van elkaar.
25. Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het magnetisch veld te
bepalen In de oude situatie. Een dergelijke meting zou door iedere ongeruste burger, die binnen een
straal van 1 kilometer van de masten woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, indien de
plannen doorgang vinden, na de in gebruik name van de masten opnieuw een meting uit te voeren en
zo inzicht te verschaffen in de sterkte van het magnetisch veld waar wij als burgers aan bloot gesteld
worden. In gesprekken met Tennet is tot nu toe terughoudend op dit voorstel gereageerd.

LANDELIJK/ EUROPEES
26. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar Bom het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast een
Internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook
als deze duurder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en bedrijven
betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en bedrijven van cruciaal belang
moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen landschap en
gezondheid 1
27. Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateen de controle op TenneT niet goed
wordt uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelhouder en toezichthouder.
Daardoor sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer
bevoegdheid moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen
moeten op voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kosten achteraf.
28. Verder is de informatievoorziening erg technisch, onmogelijk te volgen voor de gemlddelde burger, dit
is in strijd met het beginsel van equality of arms.
29. Doordat voor de aanleg gronden van burgers/boeren onteigend worden is sprake van een
onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht. In strijd met artikel l , eerste protocol van het
Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.
30. Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen op grote Rijks projecten. Een gevolg is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd dit is in strijd met de Arhus conventie uit
1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Wij houden de
Nederlandse overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
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Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven worden gekozen.
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AANGETEKENDE BRIEF
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Datum
Onderwerp

OS APR 2018

8 april 2016
Zienswijze m.b.t. ontwerpbesluit Zuid-West 380 kV - West

Geachte heer/mevrouw,
Gelet op de gevaren bij het werken onder een hoogspanningsve rbinding , de forse
gebruiksbeperkingen in de huidige bedrijfsvoering van het perceel boomgaard en de
schade die ontstaat, ontvangt u hierbij onze zienswijze tegen het ontwerpbesluit voor het
project Zuid-West 380 kV - West.
Het hoogspanningstracé is gesitueerd op het perceel boomgaard gelegen aan
te '
, kadastraal bekend
, sectie , nummer
en
Het perceel boomgaard wordt verpacht aan een fruitteeltbedrijf. De gevolgen
voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van de eigenaar en gebruiker zijn op dit
moment niet te overzien. Het (veilig) werken op dit perceel, tijdens de bouw en in de
toekomst, wordt onmogelijk gemaakt c.q. ernstig belemmerd. Het verzoek is dan ook om
voorafgaand duidelijkheid te hebben over de gevolgen van de exploitatie van dit perceel.
Verdere aandachtspunten/gebruiksbeperkingen voor de exploitatie zijn onder andere:
- gezondheidsaspecten voor eigenaar, gebruikers en personeel;
- gevaren voor mens en dier;
- ontsluiting van het perceel:
- laad en losplaatsen op het perceel;
- verbod voor materieel dat hoger is / kan dan vier meter;
- beregenen onder de lij nen;
- invloeden op GPS besturing:
- storingen computers;
- controle van de fruitbomen met drones;
- gevolgen voor het fruit (bij eventuele breuk van kabel(s) I sneeuwval I regen) ;
- gebruik hagelkanon;
- en alle overige schadecomponenten.
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Gelet op bovengenoemde forse gebruiksbeperkingen voor de exploitatie van het perceel
boomgaard en de gevaren en gezondheidsaspecten voor mij als eigenaar, gebruikers en
personeel zien wij ons genoodzaakt om hierbij deze zienswijze in te dienen en verzoeken
wij u het tracé aan te passen.

Met vriendelijke groet,
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Datum

6 april 2016
Retour: 52.0lAClOO

Onderwerp

AANGETEKEND VERZENDEN
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West

Zienswijze Hoogenboom Valves Inzake Zuidwest 380 kV - West (Borselle - Rilland)

Contact

Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënte, Ingenieursbureau Zeeland Technovatie B.V., handelend onder de
naam Hooqenboom Valves. gevestigd aan Amfoor 1 te C4421 SE) Kapelle en
, breng ik door deze en derhalve tijdig een
vertegenwoordigd door
op het ontwerpinpassingsplan, de
betrekking
heeft
zienswijze
De
voren.
naar
zienswijze
ontwerpbesluiten, de aanvragen en het MER, die met ingang van vrijdag 4 maart tot en met
donderdag 14 apri l 2016 voor een ieder ter inzage liggen.
Situatieschets
Cliënte is een Ingenieursbureau dat gespecialiseerd Is in het ontwikkelen en produceren van
industriële vlinderkleppen voor rookgasinstallaties en andersoortige kleppen voor industriële
toepassingen.
Momenteel zijn er 9 personen werkzaam bij cliënte. De verwachting is echter dat dat aantal
op korte termijn zal toenemen naar circa 15 personen, gezien de huidige (snelle) groei van
het bedrijf. Deze groei zorgt er tevens voor dat het de wens is van cliënte om op termijn
het pand uit te breiden, om meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld de productie van de
kleppen. Daarbij is er sprake van een toenemende vraag naar steeds grotere kleppen, aldus
cliënte, hetgeen ervoor zorgt dat er ook door deze ontwikkeling behoefte is om het pand op
termijn uit te breiden.
Voorts heeft cliënte de ambitie om op termij n een testfaciliteit op het terrein te realiseren.
Cliënte kan de door haar ontwikkelde en geproduceerde kleppen heden namelijk nergens in
werkomstandigheden testen, waardoor bij cllênte de behoefte aan een testfaciliteit is
ontstaan. De testfacîliteit omvat een grote 16- 18 cilinder gasmotor met generator. Door de
motor worden uitlaatgassen van maximaal 550 graden Celsius geproduceerd. Deze gassen
worden vervolgens gebruikt om de kleppen op hoge tem peratuur in bedrij fsomstandigheden
te testen. Het is de bedoeling dat de gassen uiteindelijk via een schoorsteen naar buiten
worden afgevoerd. Het is de inschatting van cliënte dat de faciliteit een hoogte van
maximaal 6 meter za l hebben.
Cliënte is reeds enige tijd gevestigd aan Amfoor 1 te Kapelle. De bedrijfsvoering is destijds
verplaatst naar dat adres vanwege (onder meer) de behoefte aan
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uitbreidingsmogelijkheden en de hoogte die het bedrijfspand bood. Het bedrij fspand aan
Amfoor 1 voorzag in die behoefte.

Inhoud zienswijze
Cliënte heeft kennisgenomen van de inhoud van de plannen en kan zich niet verenigen met
de inhoud ervan. Om deze reden maak ik namens haar een zienswijze kenbaar. De
zienswijze richt zich tegen de volgende onderdelen van de besluiten:
Ligging tracé
Het voorgenomen hoogspanningstracé steekt het bedrijventerrein Smokkelhoek (waar
cliënte is gevestigd) over in een rechte lijn en zorgt er daardoor voor dat de
hoogspanningslijnen recht boven de bedrijfsbebouwing van cliënte komen te hangen . De
bedrijfsbebouwing van cliënte wordt als gevolg van het voorgenomen tracé diagonaal
doorsneden door hoogspanningslîjnen. Onderstaande afbeelding verduidelijkt de
voorgenomen situatie:

Het gevolg van de doorsnijding is dat de (toekomstige) bedrijfsvoering van cliënte, mede
gelet op de toekomstplannen en in het bijzonder gelet op de uitbreidingsmogelijkheden,
wellicht in belangrijke mate kan hinderen en/of beperken. Cliënte constateert namelij k dat
haar bedrijfsbebouwing (bij benadering) midden tussen twee hoogspanningsmasten komt te
liggen, met als gevolg dat de hoogspanningslijnen boven de bedrijfsbebouwing van cliënte
het laagste punt zullen bereiken.
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Cliënte heeft navraag gedaan over de hoogte van de hoogspanningslijnen boven haar
bedrijfsbebouwing, maar heeft (in ieder geval vooralsnog) geen (eenduidig) antwoord
ontvangen van TenneT. Daarbij komt dat in de ontwerpplannen enkel de maximale hoogte
van de hoogspanningsmasten wordt genoemd (55 tot 70 meter en op sommige delen van
het traject 80 meter), maar niet de minimale hoogte van de hoogspanningslijnen . Cliënte
kan derhalve niet inschatten welke consequenties de hoogspanningslijnen hebben voor haar
(toekomstige) bedrijfsvoering en ontwikkelingsplannen, waardoor cliënte vreest voor
verscheidene belemmeringen en beperkingen.
Bel e mmeringen en b eper kinge n o p g rond van h et inpassingsplan
Het ontwerpinpasslngsplan kent aan een belangrijk deel van het perceel van cliënte de
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV' toe. Op
grond van de bouwregels (artikel 7.2, onder a, van de planregels) mogen op de gronden

'uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding die
voldoen aan de volgende criteria.' De planregels sluiten een uitbreiding van de
bedrijfsbebouwing van cliënte uit voor een groot deel van het bedrijfsperceel, nu de
planregels niet toestaan dat er bouwwerken worden gebouwd die niet (uitsluitend) ten
behoeve van de hoogspanningsverbinding zijn. Derhalve worden de
uitbreidingsmogelijkheden van cliënte voor een groot deel van het perceel (met
uitzondering van de noordwestelijke en zuidoostelijke hoeken van het perceel) onmogelijk
gemaakt.
Voor de noordwestelijke en zuidoostelijke hoeken van het bedrijfsperceel geldt dat op grond
van artikel 7.2, onder c, van de inpassingsplanregels, bouwen enkel is toegestaan als het
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken. Ook in dit geval worden uitbreidingen effectief uitgesloten, waardoor cliënte
geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft op haar perceel. Deze constateringen zorgen
voor een absoluut ongewenste situatie voor cliënte.
Cliënte heeft navraag gedaan over de uitbreidingsmogelijkheden bij TenneT. TenneT stelt
dat 'gebouwd kan worden conform het bestemmingsplan, mits daarbij de
veiligheidsvoorschriften van TenneT in acht worden genomen. Dit is ook van toepassing op
de veilige werkruimte op het buitenterrein' ( Bijlage 1). Cliënte betwist de stelling van
TenneT, nu de inpassingsplanregels bouwen niet toestaan of enkel toestaan als het gaat om
vervanging, vernieuwing of verandering . Cliënte verzoekt u derhalve om duidelij kheid te
verschaffen over de bouwmogelijkheden die resteren na inwerkingtreding van het
inpassingsplan.

Belemmeringen en beperkingen in de bedrij f svoerin g
Cliënte maakt met regelmaat gebruik van laad- en transportvoertuigen (zoals heftrucks,
kranen en vrachtwagens) die tot grote hoogte reiken om de kleppen te kunnen laden en
transporteren en om materialen mee aan te voeren en af te voeren. Cliënte vreest ervoor
dat de laad- en transportactiviteiten belemmerd worden door de aanwezigheid van de
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hoogspanningslijnen. Daarbij komt dat cliénte verwacht dat in de toekomst nog grotere
laad- en transportvoeftuigen gebruikt zullen worden, vanwege de reeds benoemde
toenemende vraag naar steeds grotere kleppen. Cliènte vreest voor grote veiligheidsrisico's
als de laad- en transportvoertuigen in de buurt van de hoogspanningslijnen dienen te
worden bediend. Cliénte verzoekt u derhalve te onderzoeken in hoeverre de
hoogspanningslijnen de bedrijfsvoering van cliènte zullen hinderen, dan wel onmogelijk
zullen maken.
Cliènt heeft reeds beargumenteerd dat er na inwerkingtreding van het inpassingsplan
volgens haar voor een groot deel van het perceel planologisch geen
uitbreidingsmogelijkheden bestaan.
Desondanks wijst Cliènte op een mogelijke belangrijke praktische beperking van de
uitbreidingsmogelijkheden op het resterende deel van het bedrijfsperceel. Het bedrijfspand
van cliènte heeft namelijk een hoogte van 6,5 meter en het voorgenomen tracé doet cliènte
vermoeden dat de hoogspanningslijnen op zeer korte afstand van de bedrijfsbebouwing
zullen worden gerealiseerd. Dat betekent dat er enkel een beperkte vrije werkruimte
beschikbaar blijft voor de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing, waardoor
(bouw)werkzaamheden beperkt mogelijk of wellicht zelfs praktisch onmogelijk worden
gemaakt. Cliénte ziet niet in hoe het bedrijfspand kan worden uitgebreid als er op zeer
korte afstand van de bedrijfsbebouwing hoogspanningslijnen lopen. Deze constatering kan
tot gevolg hebben dat het bedrijf effectief 'op slot' wordt gezet als het gaat om
uitbreidingsmogelijkheden omdat een uitbreiding praktisch niet uitvoerbaar is. Een dergelijk
scenario is voor cliènt absoluut onwenselijk, gezien de actuele uitbreidingsplannen. Cliènte
verzoekt u dan ook om duidelijkheid te verschaffen over de praktische (on)mogelijkheden

om uit te breiden.
Voorts merkt cliènte op dat het huidige bestemmingsplan bouwen tot een maximale
bouwhoogte van 12 meter toestaat. Cliénte merkt op dat de plannen (afhankelijk van de
uiteindelijke hoogte van de hoogspanningslijnen boven de bedrijfsbebouwing) zouden
kunnen zorgen voor een beperking van de maximale bouwhoogte die volgens het
bestemmingsplan is toegestaan. Vooralsnog blijft de vraag of er sprake is van een
beperking echter ongewis, omdat er momenteel geen duidelijkheid bestaat over de hoogte
van de hoogspanningslijnen boven de bedrijfsbebouwing van cliénte. Een en ander klemt
volgens cliènte te meer nu cliénte het bedrijfspand destijds (onder meer) juist vanwege de
riante bouwhoogte heeft aangekocht.
Tevens is cliènte bevreesd dat de voorgenomen ontwikkeling van een testfaciliteit (zoals
genoemd onder'Situatieschets') voor de kleppen op de bedrijfsgronden onmogelijk wordt
door de realisatie van de hoogspanningslijnen. Cliènte verwijst daaloor naar de
veiligheidsvoorschriften van TenneT, waarin het volgende is bepaald (artikel 5 f):
'Werken voozien van een schoorsteen, zaols wkkb, ketelhuizen e.d. mogen slechts worden
geplaatst als de uitstoot niet schadelijk is voor de onderdelen van de bovengrondse
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verbinding of vervuiling veroorzaakt. Om de toestemmingsaanvraag hierop te kunnen

beoordelen moet er bij de aanvraag een rapport toegevoegd worden waaruit onder andere
de samenstelling van de uitstoot blijkt. '

Cliënte vreest dat de realisatie van een testfaciliteit onmogelijk wordt, gezien het feit dat de
hoogspanningslijnen het bedrijfsterrein diagonaal zullen kruisen. Cliënte acht het
onwaarschijnlijk dat hete gassen via een schoorsteen in de buurt van de
hoogspanningsl ijnen mogen worden uitgestoten in verband met mogelijke
veiligheidsrisico's, waardoor ook deze door cliënte gewenste uitbreiding van haar bedrijf in
gevaar komt door het voorgenomen tracé.
Ten slotte is voor cliënte onduidelijk of dakreparaties, -onderhoud of (gedeeltelijke)
vernieuwing van het dak nog tot de mogelijkheden behoren wanneer er op korte afstand
van de bedrijfsbebouwing hoogspanningskabels worden gerealiseerd, terwijl het dak van de
bedrijfsbebouwing ruim 6,5 meter hoog is. Het niet (kunnen) uitvoeren van reparaties,
onderhoud of vernieuwingen aan het dak is voor cliënte vanzelfsprekend geen optie. Er
zullen hoe dan ook (op termij n) dergelijke werkzaamheden moeten plaatsvinden. Cliënte
vreest in dat geval voor de veiligheid van de personen die op dat moment werkzaam zijn op
het dak en verzoekt u dan ook om deze overweging bij uw afwegingen te betrekken.
Alternatiev en
Cliënte constateert dat het hu idige voorkeursalternatief ervoor zorgt dat het
bedrij venterrein Smokkelhoek wordt doorsneden door de voorgenomen
hoogspanningsverbinding. In de toelichting op het inpassingsplan wordt daartoe de
volgende overweging gemaakt:
Vanaf het 150 kV-station Willem Annapolder loopt het tracé de eerste circa 700 m parallel aan de
bestaande 380 kV-verbinding. Ter hoogte van het bedrijventerrein Smokkelhoek buigt het tracé
naar het noorden en kruist de A58. Vanaf hier tot het 150 kV-station Kruiningen wijkt het tracé af
van het bundelingsprincipe. Doordat er aan de noordzijde van de A58, nabij de bestaande 380 kVverbinding een aantal gevoelige bestemmingen is gelegen, is het niet mogelijk om te bundelen met
de bestaande 380 kV-verbinding. Het tracé loopt hierdoor over het bedrijventerrein Smokke/hoek.
Vanwege ruimtelijke belemmeringen aan weerszijden van het bedrijventerrein is het niet mogelijk

om het bedrijventerrein geheel te ontwijken. Aan de oostkant van het tracé bevindt zich een
bedrijf met een waterdampuitlaat. In verband met mogelijke beïnvloeding van de
hoogspanningsverbinding is gekeken of de waterdampuitlaat vermeden kon worden, zonder extra
knikken en zonder extra gevoelige bestemmingen, Dat bleek het geval. Meer naar het westen is
geen tracé mogelijk door reeds aanwezige bedrijfsbebouwing.'

Uit de toelichting blijkt niet welke gevoelige bestemmingen aan de noordzijde van de A58,
nabij de bestaande 380 kV-verbinding, zijn gelegen. Eveneens blijkt uit de toelichting niet
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om hoeveel gevoelige bestemmingen het gaat. Deze constateringen klemmen, aldus
cliënte, omdat de aanwezigheid van 'een aanta l' gevoelige bestemmingen wel als
motivering wordt gebruikt voor de huidige tracékeuze die de bedrijfsbebouwing van cliënte
diagonaal doorsnijdt. Er is volgens cliënte aldus sprake van een motiveringsgebrek.
Daarbij komt dat cliënte de motivering dat 'dat meer naar het westen geen tracé mogelijk is
door reeds aanwezige bedrijfsbebouwing' niet kan volgen . In de situatie van cliënte is
immers ook sprake van reeds aanwezige bedrijfsbebouwing, echter wordt deze
bedrijfsbebouwing kennellJk niet als een belemmering gezien in de realîsatie van de
plannen. Cliënte verzoekt u om het onderscheid tussen de reeds aanwezige
bedrijfsbebouwing in het westen en de reeds aanwezige bedrijfsbebouwing van cliënte
nader te motiveren.
Voorts merkt cliënte op dat de problematische doorsnijd ing van het bedrijfsperceel van
cliënte door de voorgenomen hoogspanningslijnen, de gemeente Kapelle ertoe heeft
bewogen het voorstel te doen om te kijken naar mogelijkheden om het bedrijfspand van
cliënte te ontwijken, waarna er een alternatief is ontwikkeld door TenneT (alternatief 1
genoemd} (Bijlage 2 ). Het alternatief ontwijkt de bedrijfsbebouwing van cliënte, maa r
raakt daardoor deels de bedrijfsbebouwing van Korstanje Transport. Het alternatief zorgt
ervoor dat een tweetal extra hoekmasten gerealiseerd moet worden, hetgeen zou leiden tot
een toename in de kosten voor TenneT en een grotere landschappelijke impact.
Vervolgens wordt het alternatief naar het oordeel van cliënt te gemakkelijk gepasseerd voor
het voorkeurstracé waardoor cliënte in vergaande mate wordt belemmerd. Cliënte kan zich
niet verenigen met de wijze waarop alternatief 1 'aan de kant wordt geschoven', in het
bijzonder niet omdat er grote (bedrijfs)belangen voor cliënte op het spel staan. Cliënte acht
de summiere beantwoording van de vraag waarom niet wordt gekozen voor alternatief 1
onvoldoende. Daarbij komt dat cliënte van oordeel is dat een aantal aspecten die als
motivering worden gebruikt om geen gebruik te maken van alternatief 1, volstrekt
onvoldoende zijn onderzocht en derhalve niet kunnen dienen als basis voor het besluit om
uit te gaan van het huidige tracé in plaats van alternatief 1.
Cliënte wijst bijvoorbeeld op de vraag in welke mate Korstanje benadeeld wordt door het
alternatief. Er wordt eveneens geen vergelijking gemaakt tussen de mate van benadeling
van cliënte en Korstanje, waardoor geen (objectief) oordeel kan worden gegeven over welk
alternatief de meest vergaande belemmering voor een bedrijf betekent. Voorts is
onduidelijk of Korstanje het alternatieve tracé überhaupt als een benadeling of
belemmering van haar bed rijfsvoering ziet. Het had volgens cliënte op de weg gelegen om
de verschillende situaties te vergelijken om op deze manier een objectieve afweging te
(kunnen) maken inzake de vraag welk tracé de voorkeur zou moeten hebben. Nu een
dergelijke vergelijking ontbreekt, schieten de plannen op dat punt tekort en kan er in
redelijkheid niet voor het huidige alternatief worden gekozen.
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Daarbij komt dat voor cliënte onduidelijk is hoeveel extra kosten er gemaakt dienen te
worden wanneer er 2 extra hoekmasten gereallseerd dienen te worden . Er wordt enkel
gesteld dat alternatief 1 voor extra kosten zorgt, waardoor dat alternatief onwenselijk zou
zijn, maar de hoogte van deze kosten blijft onduidelijk. Op deze manier kan volgens cliënt
geen objectieve afweging worden gemaakt tussen het huidige voorkeurstracé waarin cliënt
ernstig wordt belemmerd en het alternatief waarin cliënt in mindere mate wordt
belemmerd.
De mate van impact op het landschap Is voor cliënt eveneens onduidelij k . Er wordt (mede)
niet voor alternatief 1 gekozen omdat de landschappelîjke impact van de 2 extra 'knikken'
die door de twee extra hoekmasten worden veroorzaakt kennelijk als nadelig voor het
landschap worden gezien. Waarom de knikken nadelig zijn en wat de effecten van de extra
knikken op het landschap zijn, wordt echter niet gemotiveerd. Derhalve is het voor cliënte
onduidelijk waarom de landschappelij ke impact van alternatief 1 kennelijk zo nadelig is dat
er wordt gekozen voor een alternatief waarin de bedrijfsvoering van cliënte effectief
onmogelijk wordt gemaakt. Cliënte verzoekt u derhalve om de keuze voor het huidige tracé
nader te motiveren.

Leefomgeving: elektrische velden en magneetvelden
Het voorgenomen tracé zorgt ervoor dat hoogspanningslijnen op korte afstand van de
bedrijfsbebouwing van cliënte diagonaal zullen kruisen. Het bedrijfspand is ongeveer 6,5
meter hoog en in het bedrijfspand bevinden zich op een hoogte van ongeveer 3,25 meter
de kantoren van medewerkers. De plannen zorgen er derhalve voor dat een aantal
medewerkers dagelijks op zeer korte afstand werkzaam zal zijn van de
hoogspanningslijnen. Er is sprake van een dermate kleine afstand, dat cliënte er niet aan
twijfelt dat haar bedrijfsbebouwing binnen de magneetveldzone ligt. Deze constatering
baart cliënte ernstige zorgen vanwege de ernstige v rees voor gezondheidsklachten en problemen van haar werknemers door langdurige blootstelling aan de e lektrische velden en
magneetvelden van de hoogspanningslijnen.
In de toelichting bij de plannen wordt gesteld dat het RIVM en de Gezondheidsraad, bij
gebrek aan sluitend wetenschappelijk onderzoek, met het oog op het voorzorgsbeginsel een
maximaal permanent gemiddeld stralingsniveau van maximaal 0,4 microTesla adviseren.
Cliënte kan op basis van de huidige plannen echter niet nagaan hoe hoog het gemiddelde
stralingsniveau binnen haar bedrijfsbebouwing zal zijn. Om deze reden verzoekt cliënte u
om alsnog te onderzoeken wat het gemiddelde stralingsniveau binnen haar
bedrijfsbebouwing zal zij n na realisatie van de plannen en om na te gaan of het gemiddelde
stralingsniveau van invloed kan zijn op de gezondheid van haar werknemers.
In de toelichting op de plannen, a lsmede de verschillende bijlagen bij de plannen, wordt
gesproken over mogelijke gezondheidsrisico's op korte en lange termijn. In de bijlagen
wordt gesteld dat de hoogspanningslij nen kunnen zorgen voor 'het zien van flitsen' . Dit
effect wordt in de bijlagen naar het oordeel van cliënt te gemakkelijk afgedaan als niet
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gevaarlijk, omdat er in de situatie van cliënte sprake is van personen die werken met zwaar
en gevaarlijk gereedschap en zware materialen en producten. Het zien van een flits,
waardoor een werknemer tijdelijk verblind wordt, of in ieder geval tijdelijk de coördinatie
verliest, kan naar het oordeel van cliënte zorgen voor (zeer) gevaarlijke en absoluut
onwenselij ke situaties op de werkvloer. Met deze constateringen is volgens cliënte ten
onrechte geen rekening gehouden in de plannen.
Daarbij komt dat cliënte zich afvraagt of deze flitsen effecten kunnen hebben op de
laskappen die door haar personeel worden gebruikt. De laskappen bevatten namelijk
lichtgevoelige cellen die reageren op een bepaalde hoeveelheid licht. Een onverwacht e
reactie van de lichtgevoelige cellen terwijl een medewerker aan het lassen is, kan
logischerwijs eveneens zorgen voor gevaarlij ke situaties op de werkvloer.
Voorts blijft voor cliënte ongewis welke invloed de elektrische en magneetvelden hebben op
de elektrische apparatuur (zoals (draadloze) telefoons, computers en toebehoren, wifi en
gereedschappen) in het bedrijf. Cliënte vreest dat haar bedrijfsvoering belemmerd zal
worden door de straling en verzoekt u om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke
gevolgen van de straling op de bedrijfsapparatuur.
Leefomgeving: geluld

I n de toelichting bij het inpassingsplan wordt ten aanzien van het aspect geluidhinder,
'Coronaeffect', het volgende gesteld:

'Rekening houdend met de tijdelijke aard van de natte weersomstandigheden bedraagt het
coronageluid dat is berekend in het kader van de hiervoor genoemde KEMA-onderzoeken,
uitgedrukt in een (etmaal)gemiddelde geluidsbelasting in Lden ongeveer 41 dB op 37 m van
de as van de lijn. Dit is lager dan de geluidsbelasting van 44 dB Lden waarvan gesteld is
dat het niet zal leiden tot een onaanvaardbaar akoestisch leefklimaat. Tevens kan uit het
onderzoek worden geconcludeerd dat de waarde van 40 dB voor de nachtperiode als
blootste/lingswaarde uit het WHO-rapport 'Night Noise Guidelines for Europe' dicht
genaderd wordt (41 dB Lden). Overigens is de Lnight waarde aanzienlijk lager dan de L<Jen
waarde van 41 dB en daarmee dus ook lager dan de blootstellingswaarde van de WHO.'
Cliënte moet helaas wederom constateren dat de zeer geringe afstand van de voorgenomen
hoogspanningslijnen tot haar bedrijfsbebouwing mogelijkerwijs tot hinder en overlast zal
leiden. De hoogspanningslijnen zullen op zeer korte afstand boven de bedrijfsbebouwing
van cliênte lopen. Het is volgens cliënte derhalve zeer wel mogelijk dat het in de toelichting
beschreven 'coronaeffect' van de lijnen zorgt voor geluidshinder en -overlast, waardoor een
onaanvaardbaar akoestisch leefklimaat kan ontstaan op de bedrijfsgronden van cliënte. De
bedrij fsbebouwing van cliënte is namelij k zeer waarschijnlijk dichter bij de
hoogspanningslijnen gelegen dan de in de toelichting vermelde 37 meter.
Cliënte wijst tevens op mogelijke hinder en overlast als gevolg van het in de toelichting
omschreven 'windfluiten'. Dit effect wordt in de toelichting als volgt omschreven:
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'Een effect dat daarnaast kan optreden bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen is het
fluiten van de lijnen en masten in de wind. Dit geluld bevindt zich in het hoogfrequente
gebied (hoge tonen). Een eigenschap van hoogfrequent geluid is dat dit geluid met de
afstand sterker afneemt dan geluiden in een lagere frequentie. Het fluiten van de
hoogspanningsverbindingen en de masten is dus steeds minder hoorbaar, hoe verder men
zich van de lijn bevindt. Ook wordt het optredende geluid gemaskeerd door andere
optredende windeffecten zoals het ruisen van takken en andere 'fluitende objecten'.
Doordat alle onderdelen van het ontwerp van de masten een ronde vormgeving krijgen,
wordt windfluiten zoveel mogelijk voorkomen.'

Cliënte is van oordeel dat ook het 'windfluiten' kan zorgen voor hinder en overlast, nu de
bedrijfsbebouwing van cliënte op zeer korte afstand van de voorgenomen
hoogspanningslijnen is gelegen . Cliënte kan echter niet toetsen of er mogelijkerwijs sprake
is van geluidshinder (door het coronaeffect en/of door windfluiten) omdat in de toelichting
noch in de bijlagen bij de plannen het akoestische klimaat op het perceel van cliënte is
onderzocht. Cliënte verzoekt u derhalve om dat onderzoek alsnog te (laten) uitvoeren.
Leefomgeving In de reallsatlefase
Ten aanzien van de leefomgeving in de realisatiefase wordt in de toelichting het volgende
gesteld:

'Tijdens de realisatiefase kan hinder optreden als gevolg van de bouw- en
afbraakwerkzaamheden en het bouwverkeer. Daarbij kan gedacht worden aan zwaar
transport, heien, rijden met shovels en bronbemaling. Deze werkzaamheden kunnen
tijdelijk hinder veroorzaken bij omwonenden, in de vorm van geluidsoverlast, trillingen en
verandering van de luchtkwaliteit. '

Cliënte is van oordeel dat de hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden op haar gronden
ten onrechte niet is beoordeeld. Nu de voorgenomen hoogspanningslijnen de
bedrijfsgronden van cliënte diagonaal zullen kruisen, is het volgens cliënte zeer wel
mogelijk dat haar bedrijfsvoering gedurende de werkzaamheden in ernstige mate wordt
belemmerd, dan wel onmogelijk wordt gemaakt, hetgeen aanzienlijke financiële schade
voor cliënte veroorzaakt. Cliënte verzoekt u derhalve om te verduidelijken in welke mate
haar bedrijfsvoering wordt gehinderd als gevolg van de realisatie van de
hoogspanningslijnen.
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Conclusie
Cliënte verzoekt u om haar zienswijze te betrekken bij de besluitvorming inzake de plannen
en om de plannen aan te passen met inachtneming van de zienswijze.
Hoogachtend,
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Alle belanghebbenden
VAN

ONDERWERP

Afwegingsnotitie Smokkelhoek
TER llESLUITVOAMHO

0

TER INFOflMATIE

•

1. Aanleiding
Tussen de vaststelling van het voorgenomen tracé en het voorbereidingsbesluit is het tracé ter hoogte van
het bedrijventerrein Smokkelhoek aangepast (zie figwr 1). Het voorgenomen tracé was over de
uienverwerkerTopTaste geprojecteerd. Oe geleiders zouden in dit geval boven de schoorsteen van
TopTaste hangen, wat zeer onwenselijk is In verband met de warme stoom die uit de schoorsteen wordt
uitgestoten. Deze afweging is opgenomen in de afwegingsnotitie voor deeltracé 2 (documentnummer
0023510).Naar aanleldlng van gesprekken niet de gemeente en betrokken bedrijven op Smokkelhoek
worden In deze notitie nog andere opties onderzocht. Met het huidige tracé wordt de nieuwe
bedrijfsbebouwing van Van Baalen-Poley het meeste benadeeld.

Figuur 1 Het~ trac6 van 2011 (f}rl}s) en het huidige voorl<eurstrtc6 (rood)
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2. Specifieke factoren
De afweging van de alternatieven in deze notitie worden tegen etl<aar afgewogen op basis van de standaard
afwegingstabel met daarin het oordeel van alle werkstromen, kosten, nettechniek en maatschappelijke
aanvaarding. Op het bedrijventerrein Smokkelhoek zijn een aantal punten specifiek van belang voor de
mogelijkheden voor tracévarianten en de afweging tussen varianten:
•
•
•
•
•

Gevoelige bestemmingen
Uitstoot Top Taste
Aanwezige bedrijfsbebouWing
Beperkingen voor ontwikkeling bedrijventerrein
Buisfeidingstrook

Gevoelige bestemmingen

Voorwaarde voor het bepalen van alternatieven is dat het aantal gevoelige bestemmingen net als bij het
voorgenomen alternatief tot nul beperl<t blijft.
Uitstoot Top Taste
De afstand van de geleiders tot de schoorsteen van Top Taste moet voldoende zijn om geen ontoelaatbare
temperatuursstijgingen van de geleiders op te laten treden. Hierbij is het eerste uitgangspunt dat de
geleiders niet boven de schoorsteen komen te hangen. Dit betekent dat de Indicatieve ZRO-strook (grootste
uitzwaai van de geleiders) niet de schoorsteen mag raken. Het verplaatsen van de schoorsteen blijkt na
overleg met Top Taste niet realistisch, omdat dan het hele bedrijf heringericht moet worden. Wanneer de
ZRO strook niet de schoorsteen raakt kunnen er nog steeds overschrijdingen plaatsvinden door het effect
van wind op de rookpluim. Alle alternatieven zijn nader onderzocht middels een plulmberekening.
Aanwezige bedrijfsbebouwing

Op het bedrijventerrein Smokkelhoek zijn ter hoogte van de mogelijke tracéalternatieven drie bedrijven
aanwezig. Dit zijn de uienverwerker Top Taste, transportbedrijf Korstanje en bouwbedrijf Van Baalen-Poley.
Allen zijn weergegeven in figuur 2. De bedrijfsbebouwing van Van Baalen-Poley is middels een ster
weergegeven. omdat deze nog niet op de luchtfoto staat. Geen van de bedrijven heeft aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen een tracé over hun bedrijf. Er is voldoende vrije ruimte om de bedrijfsbebouwing
op een veilige manier te passeren.
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-Figuur 2 ABt'NlfeZige bedn'jven op Smokllelhoek

Van Baalen-Poley
Dit boUWbedrljf heeft onlangs haar nieuwe bedrijfspand op deze locatie gerealiseerd en is onlangs n(lar de
locatie verhuisd. Een verbinding over dit pand brengt voor de activiteiten in het pand geen belemmeringen
met zJch mee. De eigenaren zijn echter wel bang voor de effecten op apparatuur en de gezondheid van de
werknemers. De beperking voor Van Baalen-Poley bestaat met name uit de beperkte werkhoogtes op het
aangelegen terrein. Het terrein dient voor opslag van bouwmaterialen en het fabriceren van prefab
betondelen voor bouwprojecten van klanten. Om bouwmaterialen en prefab delen op transport te kunnen
zetten moeten hijskranen en andere hoge machines worden ingezet. Deze inzet kan flink worden bélemmerd
door de b~lemm~dê strook die de verbinding met zich meebrengt. Volgens Van Baalen-Poley wordt hun
bedrijfsvoering hierdoor onmogelijk. In gesprekken heeft Van Baalen-Poley aangegeven mee te willen
werken aan het verplaatsen van de bedrijfsbebouwing. Hij wil zijn bedrijfsgebouw verkopen aan TenneT,
waarna hij een nieuw bedrijfsgebouw kan realiseren op een andere locatie binnen het bedrijventerrein
Smokkelhoek. Onlangs Is gebleken dat de firma Van Baalen-Poley failliet is verklaard.
KorstanJe
Transportbedrijf Korstanje heeft haar bedrijfsgeboow ten noorden van Van Ballen-Poley gevestigd. Een
verbinding over de bedrijfsbebollNing van Korstanje geeft geen directe belemmeringen. Korstanje is eohter
wel bang voor de effecten op hun medewerkers en apparatuur. Daarnaast kan de verbinding toel<omsuge
uitbreidingen van hun bedrijfsbebouwïng belemmeren.

Top Taste
De bedrijfsbebouwing van Top Tastazorgt niet alleen voor een belemmering voor de verbinding middels
haar schoorsteen. Ook Top Taste is bang voor de effecten van de verbinding over haar bedr1Jf$bebouwfng.
Met name voor de gezondheid van personeel en het vel'$toren van gevoelige automatisering, met name In
het zuidelijke deel van haar pand. Top Taste is ftlnk aan het uitbreiden. Er wordt aan de oostzijde momenteel
een stuk aangebouwd en er zijn plannen vQOr uitbreidingen aan de noordzijde (deze zijn In wit weergegeven
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in figuur 3). Deze uitbreidingsplannen liggen onder het huidige voorgenomen tracé. Top Taste heeft
aangegeven metTenneT In overleg te willen om samen te kijken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.
Beperking voor ontwikkeling bedrfjventerreln

De gemeente Kapelle is niet gelukkig met een tracé over het huidige en te ontwikkelen bedrijven terrein
Smokkelhoek. De komst van de hoogspanningsverbinding vonnteen belemmering voor de uitgifte van grond
en het aantrekken van bedrijven. De alternatieven zullen ook worden beoordeeld op basis van het effect op
de mogelijke ontwikkelingen op Smokkelhoek.
Bulsleldingstro<Jk

Langs de rand van het bedrijventerrein Smokkelhoek loopt de buisleldingstrook (gele strook in figuur 1). Bij
het waarderen van de alternatieven speelt ook de buisleidingstrook een belangrijke rol. Parallelfoop met de
buisleidirtgstrook levert meer beînvloedlng van de aanwezige buisleidingen op. Daarnaast moeten masten
op een veilige afstand van de buisleidingen worden geplaatst. Daarnaast treedt oo.k weerstandsbeTnVloeding
op. Op plaatsen waar stromen uit een hoogspanningsverbinding de grond in kunnen vloeien ontstaat een
potentiaa.ltrechter. Afhankelijk van de locatie van een object In deze trechter, kunnen (delen van) de
uittredende stroom naar vreemde objecten lopen.
WeerstandsbeTnvloeding speelt een rol wanneer objecten voorkomen op locaties waar stromen uit
een hoogspanningsverbinding naar de grond kunnen vloeien. Gezien de ligging van buisleidingen in de
bulsleldlngstrook dîent hiermee rekening gehouden te worden. Het Is daardoor onmogelijk masten direct
tegen de buisleidingstrook te plaatsen en zal voldoende afstand gehouden moeten worden.

3. Alternatieven
In deze notltle worden twee alternatieven afgewogen tegen het bestaande voorgenomen tracé. Hieronder
staat allereerst het voorgenomen tracé beschreven, waarna de twee alternatieven worden behandeld. Deze
paragraaf blijft beperkt tot een omschrijving van de verschillende tracés. In de volgende paragraaf wordt de
afweging tussen de alternatieven gemaakt.
Voorgenomen tracé
Het huidige voorgenomen tracé ontwijkt de uitstoot van Top Taste en steekt het bedrijventerrein
Smokkeilhoek over in een rechte lijn. Onder de woning ten noorden van het bedrijventerrein buigt de
verbinding naar het oosten af om vervolgend het kanaal door Zuid-Beveland tè k~isen. Het voorgenom·en
tracé gaat recht over de bedrtjfSbebouwing van bouwbedrtjf Van Baalen·Póley. Binnen de indicatieve
magneetveldzone van het voorgenomen tracé liggen geen gevoeligè bestemmingen.

Als a1te·matief voor het voorgenomen tracé zijn twee alternatieven ontwikkeld.
Altematlet 1 (zwart)
Dit alternatief Is ontwikkeld om de bedrijfsbebouwing van Van Baalen-Poley uit de belemmerde strook van
de nieuwe verbinding te halen. Het ontwijken van de bedrijfSbebouwing van Van Baalen-Poley is
gerealiseerd door het aanbrengen van twee extra hoeken in de verbinding. Alternatief 1 gaat echter over de
bedrijfsbebou.wing van Korstanje transport. Na het oversteken van het spoor aan de noord:zljde van
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Smokkelhoek wordt het huidige tracé weer opgepakt. Het alternatief is In zwart weergegeven in figuur 3.
Alternatief 2 (blauw)
Alternatief 2 Is een alternatief dat na het oversteken van de buisleidlngstrook parallel met de
buislelding$trook mee loopt (!>lauwe alternatief in figuur 3). Het tracé loopt langs de rand van het
bedrijventerrein Smokkelhoek, óver de zuidelijke bebouwing van Toptaste waar de kantoorruimtes en
productieruimtes gevestigd zijn. Ná het oversteken van het spoor aan de noord zijde van Smokkelhoek wordt
het huidige tracé weer opgepakt.
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4. Afweging alternatieven
In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van de drie tracé alternatieven t>esproken. In de volgende
paragraaf worden de voor- en nadelen overzichtelijk in een tabel gepresenteerd.
Voorgenomen tracé
Het voorgenQmen tracé. kent de minste hoekmasten (twee) en heeft weinig invloed op de buisleldingstrook.

De invlóed op het bedrijvent~rrein Smokkelhoek is echter wel groot bij dit alternatief. De verbinding snijdt
recht door het bedrijventerrein, waardoor de uilgl1le van gronden bemoeilijkt wordt. De gemeente Kapelle
heeft daarom grote problemen met dit alternatief. Daarnaast heeft de gemeente het voorstel gedaan te
kijken naar de mogelijkhéden om Van Baalen-Poley te ontwijken, hieruit is alternatief 1 naar voren gekomen.
Er Is een onderzoek uitgevoerd door KEMA naar thermische belasting van de geleiders door de uitstoot van
Top Taste, de zogenaamde pluimberekening (doçumentnummer 13-01782). Het onderzoek van KEMA is
gebaseerd op gegevens die vertrouwelijk zijn verstrekt door Top Taste. Alle drie de alternatieven zijn
onderzocht In dit rapport. Hieruit Is gebleken da~ er geen belemmering bestaat voor het voorgenomen tracé.

AltemaUef1
Dit alternatief ontwijkt de bedrijfsbebouwing van Van Baalen·Poley, maar raakt daçirdoor de
bedrijfsbebouwing van Korstanje. Door het ontwijken van de bedrijfsbebouwing van van Baalen-Poley
moeten twee extra hoekmasten worden toegepast. De toepassing van deze hoekmasten leidt tot een
toename in kosten en landschappelijke impact. Ook dit alternatief belast de uit te geven gronden op het
bednjventerrein Smokkelhoek, door een volledige doorsnijding. De invloed op de buisleidingstrook is vrijwel
Identiek aan het voorgenomen traeè. Er is sprake van weinig parall~llè>Op en de masten staan op voldoende
afstand. De eerder genoemde pluimberekening van KEMA heeft ook voor dit alternatief geen' beper1dngen
aangetoond.
AltemaUef2
Alternatief twee is een ander mogelijk alternatief waardoor zowel Van Baalen-Poley en Korstanje worden
ontweken. De verbinding loopt dan echter over de beclrijfsbebouWing van Top Taste. Het voorcfeel van dit
alternatief is dat het bedrijventerrein meer wordt ontzien door het volgen van de rand van het
bedrijventerrein. Hiervoor zijn wel twee extra hoekmasten benodigd ten opzichte van het voorgenomen
tracé. De pluimberekenlng van KEMA heeft hier echter een probleem aangetoond. De berekeningen hebben
aangetoond dat bifalternatief twee de kans bestaat dat één keer per jaar de maximale geleldertemperatuur
wordt overschreden door de positie van de geleiders ten opzichte van de rookpluim. Deze overschrijding Is
onacceptabel voor TenneT en hierdoor is dit alternatief niet haalbaar. Een aanzienlijke verschuiving van het
tracé van de schoorsteen af kan een oplossing bieden, maar dit Is door de positie van de bulsleidlngstrook
onmogelijk. De masten staan al op zeer korte afstand van de buisleidingstrook (zie figuur 3) en het is bij de
huidige mastposities al de vraag of ze geen problemen veroorzaken ten opzichte van de buisleidingstrook.
Altemat~f 2 loopt ook over het gehele bedrijventerrein parallel met do buisleidingstrook, waardoor extra
beTnvloeding van de buisleidingen zal optreden.
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Impact op bedrijvttnteneln Smolckelhoek
De impact op het bedrijventerrein Smokkel hoek kan ook in beeld worden gebracht door het weergeven van
de oppervlakte van het terrein dat belemmerd wordt. Do oppervlakten van doorsnijdingen van de ZRO zone

over het bestemmrngsplan Industrieterrein Smokl<elhoek zlfn:
VT
32.247 m2
32.559 m2
Alternatief 1
Altematief2
38.784 m2
Het verschil tussen het voorgenomen tracé en alternatief is zeer gering. Alternatief 2 loopt weliswaar langs
de rand van het bedrijventerrein, maar belemmerd meer m2's dan het voorgenomen tracé en alternatief 1.
De belemmerde ~trok~n van de alternatieven zijn weergegeven in figuur 4.
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5. Conclusie
Op basis van technische gronden (rookpluim en buisleidingstrook) is alternatief 2 onmogelijk gebleken. De
afweging kan dan nog plaatsvinden tussen het voorgenomen tracé en alternatief 1. Beide varianten hebben
een grote invloed op het bedrijventerrein Smokkelhoek. Van Baalen-Poley heeft de meeste over1ast van een
verbinding (naar eigen z:eggen zelfs onmogelijke bedrijfsvoering), dit zou pleiten voor altematlef 1, maar bij
dit alternatief wordt Korstanje benadeeld. Daarnaast kent alternatief 1 twee extra hoekmasten, hetgeen een
Impact heeft op de kosten en het de landschappelijke impact van de lijn. Op basis van onderstaande
afNegingstabel moeten wij concluderen dat het voorgenomen tracé ~ in de tabel) de voorkeur heeft boven
attematief 1. Het toepassen van twee extra hoekmaslen kan op deze plek niet·worden verantwoord, en
daarnaast wordt het probleem verplaatst van Van Baalen-Poley naar Korstanje. Het recente faillissement
van Van Baalen-Poley maakt dat er geen sprake meer Is ven een knelpunt ten aanzien van de
bedrijfsvoering. Het pand kan worden overgenomen door een kandidaat die n~t voornemens Is gebruik te
maken van telekranen.
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Gespreksverslag

Taking powe r further

Project: _Zuid-West 380 kV
Dossiernummer. 833

Behandelaar.
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__

_

_

_

_ _ _ __

Contactgegevens:
Bedrijf: :E.J. Voskuil Beheer BV

Co!!.~gJEers.~~$,
Adres: !Amfoor 1
Postcode: l4421 SE

Plaats: 1Kapelle
Telefoon 1: j 0113-561967
Telefoon 2: :
_ _",_ _e-ma{llJ"nfo@hoogenboomvalyes&,Q.!! 1__ _._.__.___,__
Datum gesprek:
Reden gesprek:

30-3-2016
vervolg
...,g.._e_s_,_p_re_k_ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Soort contact: lPersoonlijk 1

Gespreksverslag
Het overleg vindt plaats met de heren
. Aanleiding is het recent ter inzage gelegde concept
lnpassingsplan. Naar aanleiding van het vorige overleg heeft PZ de koopovereenkomst opgevraagd en bestudeerd. Daarin
staat letterlijk:
Koper is bekend met het feit dat er in de toekomst een hoogspanningskabel zal worden geplaatst in nabijheid danwel over
het object. De eventueel door Tennet in de toekomst te betalen schadevergoeding
wegens waardevermindering als gevolg van de aanleg van hoogspanningsmasten door TenneT zal ten goede komen van
verkoper aangezien deze reeds is verdisconteerd in de koopprij s.
Hierdoor zal een schadevergoeding voor mogelijke waardevermindering niet aan de orde zijn. Vervolgens zij n er veel
vragen over de gebruiksmogelijkheden en veiligheid bij het werken onder een 380 kV verbinding. Het gaat dan om vragen
over het magnetisch veld. Welke invloeden zijn er op de mensen en op de bedrijfsapparatuur, zoals computers e.d. Ook
over de huidige hoogte van het pand en mogelijkheid om uit te breiden. PZ geeft aan dat gebouwd kan worden conform
het bestemmingsplan, mits daarbij de veiligheidsvoorschriften van TenneT in acht genomen worden. Dit is ook van
toepassing op de veilige werkhoogte op het buitenterrein. Ook heeft men vragen over de wijze van aanleg. Hoe wordt
omgegaan met de bestaande bebouwing? PZ zal binnen TenneT op zoek gaan naar een of meerdere specialisten om de
vragen te beantwoorden. Daarna overhandigt hij de concept zakelijk Recht overeenkomst met de daarbij behorende
Financiële bijlage.

Vervolgoverleg organiseren met specialisten op gebied van magnetische velden en het
veili werken onder een verbindin

PZ

1-5-2016
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 11:05
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Onderwijsboulevard
Huisnummer: 225
Postcode: 5223 DE
Woonplaats: 'S-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: ZLTO
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Zie de zienswijze in de bijlage.
Reactie
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Onderwerp

AANGETEKEND VERZENDEN
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE Voor schot en

Zienswijze Hoogenboom Valves inzake Zuidwest 380 kV - West (Borssele - Ri lland)

Contact

Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënte, Ingenieursbureau Zeeland Technovatie B.V" handelend onder de
naam Hoogenboom Valves, gevestigd aan Amfoor 1 te ( 4421 SE) Kapelle en
vertegenwoordigd door
, breng ik door deze en derhalve tijdig een
zienswijze naar voren. De zienswijze heeft betrekking op het ontwerpinpassingsplan, de
ontwerpbesluiten, de aanvragen en het MER, die met ingang van vrijdag 4 maart tot en met
donderdag 14 april 2016 voor een ieder ter inzage liggen.

Situatieschets
Cliënte is een ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en produceren van
industriële vlinderkleppen voor rookgasinstallaties en andersoortige kleppen voor ind ustriële
toepassingen.
Momenteel zijn er 9 personen werkzaam bij cliënte. De verwachting is echter dat dat aantal
op korte termijn zal toenemen naar circa 15 personen, gezien de huidige (snelle) groei van
het bedrijf. Deze groei zorgt er tevens voor dat het de wens is van cl iënte om op termijn
het pand uit te breiden, om meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld de productie van de
kleppen. Daarbij is er sprake van een t oenemende vraag naar steeds grotere kleppen, aldus
cliënte, hetgeen ervoor zorgt dat er ook door deze ontwikkeling behoefte is om het pand op
termijn uit te breiden.
Voorts heeft cliënte de ambitie om op termijn een testfaci liteit op het terrein te realiseren.
Cliënte kan de door haar ontwikkelde en geproduceerde kleppen heden namelijk nergens in
werkomstandigheden testen, waardoor bij cliënte de behoefte aan een testfaciliteit is
ontstaan. De testfaciliteit omvat een grote 16-18 ci linder gasmotor met generator. Door de
motor worden uitlaatgassen van maximaal 550 graden Celsius geproduceerd. Deze gassen
worden vervolgens gebruikt om de kleppen op hoge temperatuur in bedrijfsomstandigheden
te testen. Het is de bedoeling dat de gassen uiteindelijk via een schoorsteen naar buiten
worden afgevoerd. Het is de inschatting van cliënte dat de faciliteit een hoogte van
maximaal 6 meter zal hebben.
Cliënte is r eeds enige t ijd gevestigd aan Amfoor 1 te Kapelle. De bedrijfsvoering is destijds
verplaatst naar dat adres vanwege (onder meer) de behoefte aan

Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch
KvK 18054307
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uitbreidingsmogelijkheden en de hoogte die het bed rijfspand bood. Het bedrijfspand aan
Amfoor 1 voorzag in die behoefte.
Inhoud zienswijze

Cliënte heeft kennisgenomen van de inhoud van de plannen en kan zich niet verenigen met
de inhoud ervan. Om deze reden maak ik namens haar een zienswijze kenbaar. De
zienswijze richt zich tegen de volgende onderdelen van de besluiten:

Ligging tracé
Het voorgenomen hoogspanningstracé steekt het bedrijventerrein Smokkelhoek (waar
cliënte is gevestigd) over in een rechte lijn en zorgt er daardoor voor dat de
hoogspanningslijnen recht boven de bedrijfsbebouwing van cliënte komen te hangen. De
bedrij fsbebouwing van cl iënte wordt als gevolg van het voorgenomen tracé diagonaal
doorsneden door hoogspanningslij nen. Onderstaande afbeelding verduidelij kt de
voorgenomen situatie:

Het gevolg van de doorsnijding is dat de (toekomstige) bedrijfsvoering van cliënte, mede
gelet op de toekomstplannen en in het bijzonder gelet op de uitbreidingsmogelijkheden,
wellicht in belangrijke mate kan hinderen en/of beperken. Cliënte constateert namelijk dat
haar bedrijfsbebouwing (bij benadering) midden tussen twee hoogspanningsmasten komt te
liggen, met als gevolg dat de hoogspanningslijnen boven de bedrijfsbebouwing van cliënte
het laagste punt zullen bereiken.
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Cliënte heeft navraag gedaan over de hoogte van de hoogspanningslijnen boven haar
bedrijfsbebouwing, maar heeft (in ieder geval vooralsnog) geen (eenduidig) antwoord
ontvangen van TenneT. Daarbij komt dat In de ontwerpplannen enkel de maximale hoogte
van de hoogspanningsmasten wordt genoemd (55 tot 70 meter en op sommige delen van
het traject 80 meter), maar niet de minimale hoogte van de hoogspanningslijnen. Cliënte
kan derhalve niet inschatten welke consequenties de hoogspanningslijnen hebben voor haar
(toekomstige) bedrijfsvoering en ontwikkelingsplannen, waardoor cliënte vreest voor
verscheidene belemmeringen en beperkingen.
B el emmering en e n b ep e rkingen op gro nd va n h e t inpassings pla n

Het ontwerpinpassingsplan kent aan een belangrijk deel van het perceel van cliênte de
dubbelbestemming ' Leiding - Hoogspanningsverbinding 150/380 kV en 380 kV' toe. Op
grond van de bouwregels (artikel 7.2, onder a, van de planregels) mogen op de gronden
'uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van de hoogspanningsverbinding die
voldoen aan de volgende criteria.' De planregels sluiten een uitbreiding van de
bedrijfsbebouwing van cliënte uit voor een groot deel van het bedrijfsperceel, nu de
planregels niet toestaan dat er bouwwerken worden gebouwd die niet (uitslu itend) ten
behoeve van de hoogspanningsverbinding zijn. Derhalve worden de
uitbreidingsmogelijkheden van cliënte voor een groot deel van het perceel (met
uitzondering van de noordwestelijke en zuidoostelijke hoeken van het perceel) onmogelijk
gemaakt.
Cliënte heeft navraag gedaan over de uitbreidingsmogelijkheden bij TenneT. TenneT stelt
dat 'gebouwd kan worden conform het bestemmingsplan, mits daarbij de
veiligheidsvoorschriften van TenneT in acht worden genomen. Dit is ook van toepassing op
de veilige werkruimte op het buitenterrein' (Bijlage 1). Cliënte betwist de stelling van
TenneT, nu de inpassingsplanregels bouwen niet toestaan. Cliënte verzoekt u derhalve om
duidelijkheid te verschaffen over de bouwmogelijkheden die resteren na inwerkingtreding
van het inpassingsplan.

Belemmeringen e n beperkingen in de b edrijfsvoe ring
Cliënte maakt met regelmaat gebruik van laad- en transportvoertuigen (zoals heftrucks,
kranen en vrachtwagens) die tot grote hoogte reiken om de kleppen te kunnen laden en
transporteren en om materialen mee aan te voeren en af te ·voeren. Cliënte vreest ervoor
dat de laad- en transportactiviteiten belemmerd worden door de aanwezigheid van de
hoogspanningslijnen. Daarbij komt dat cllênte verwacht dat in de toekomst nog grotere
laad- en transportvoertuigen gebruikt zul len worden, vanwege de reeds benoemde
toenemende vraag naar steeds grotere kleppen. Cliënte vreest voor grote veiligheidsrisico's
als de laad- en transportvoertuigen in de buurt van de hoogspanningslijnen dienen te
worden bediend. Cliënte verzoekt u derhalve te onderzoeken in hoeverre de
hoogspanningslij nen de bedrijfsvoering van cliënte zullen hinderen, dan wel onmogelijk
zullen maken.
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Cliënt heeft reeds beargumenteerd dat er na inwerkingtreding van het inpassingspla n
volgens haar voor een groot deel van het perceel planologisch geen
uitbreidingsmogelijkheden bestaan.
Desondanks wijst Cliënte op een mogelij ke belangrijke prakt ische beperking van de
uitbreidingsmogelijkheden op het resterende deel van het bedrijfsperceel. Het bedrijfspa nd
van cliënte heeft namelijk een hoogte van 6,5 meter en het voorgenomen tracé doet cliënte
vermoeden dat de hoogspanningslijnen op zeer korte afstand va n de bedrijfsbebouwing
zullen worden gerea liseerd. Dat betekent dat er enkel een beperkte vrije werkruimte
beschikbaar blijft voor de uitbreiding v an de bedrijfsbebouwing, waardoor
(bouw)werkzaamheden beperkt mogelijk of wellicht zelfs praktisch onmogelijk worden
gemaakt. Cllênte ziet niet in hoe het bedrijfspand kan worden uitgebreid als er op zeer
korte afstand van de bedrijfsbebouwing hoogspanni ngslijnen lopen. Deze constatering kan
tot gevolg hebben dat het bedrijf effectief 'op slot ' wordt gezet als het gaat om
uitbreidingsmogelijkheden omdat een uitbreiding praktisch niet uitvoerbaar is. Een dergel ij k
scena rio is voor cliënt absoluut onwenselijk, gezien de actuele uitbreidingsplannen. Oiënte
verzoekt u dan ook om duidelijkheid te verschaffen over de praktische (on)mogelijkheden
om uit te breiden.
Voorts merkt cliënte op dat het huidige bestemmingsplan bouwen tot een maxi male
bouwhoogte van 12 meter toestaat. Cliënte merkt op dat de plannen (afhankelijk van de
uiteindelijke hoogte van de hoogspanningslijnen boven de bedrijfsbebouwing) zouden
kunnen zorgen voor een beperking van de maximale bouwhoogte die volgens het
bestemmingsplan is toegestaan. Vooralsnog blijft de vraag of er sprake is van een
beperking echter ongewis, omdat er momenteel geen duidelijkheid bestaat over de hoogte
van de hoogspanningslijnen boven de bedrijfsbebouwing van cliënte. Een en ander klemt
volgens cliënte t e meer nu cliënte het bedrîjfspand destijds (onder meer) juist vanwege de
riante bouwhoogte heeft aangekocht.
Tevens is cliënte bevreesd dat de voorgenomen ontwikkeling van een testfaciliteit (zoals
genoemd onder 'Situatieschets') voor de kleppen op de bedrijfsgronden onmogelijk wordt
door de realisatie van de hoogspanningslijnen. Cliënte verwijst daarvoor naar de
veiligheidsvoorschriften van TenneT, waarin het volgende is bepaald (artikel 5 f):
'Werken voorzien van een schoorsteen, zaols wkk's, ketelhuizen e.d. mogen slechts worden
geplaatst als de uitstoot niet schadelijk is voor de onderdelen van de bovengrondse
verbinding of vervulling veroorzaakt. Om de toestemmingsaanvraag hierop te kunnen
beoordelen moet er bij de aanvraag een rapport toegevoegd worden waaruit onder andere
de samenstelling van de uitstoot blijkt.'

Cliënte vreest dat de realisatie van een testfaciliteit onmogelijk wordt, gezien het feit dat
de hoogspanningslijnen het bedrijfsterrein diagonaal zullen kruisen. Cliënt e acht het
onwaarschij nl ijk dat hete gassen via een schoorsteen in de buurt van de
hoogspanningslijnen mogen worden uitgestoten in verband met mogelijke
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veiligheidsrisico's, waardoor ook deze door cliënte gewenste uitbreiding van haar bedrijf in
gevaar komt door het voorgenomen tracé .
Ten slotte is voor cliënte onduidelijk of dakreparaties, -onderhoud of (gedeeltelijke)
vernieuwing van het dak nog tot de mogelijkheden behoren wanneer er op korte afstand
van de bedrijfsbebouwing hoogspanningskabels worden gerealiseerd, terwijl het dak van de
bedrijfsbebouwing ruim 6,5 meter hoog is. Het niet (kunnen) uitvoeren van reparaties,
onderhoud of vernieuwingen aan het dak is voor cliënte vanzelfsprekend geen optie. Er
zullen hoe dan ook (op termijn) dergelijke werkzaamheden moeten plaatsvinden. Cliënte
vreest in dat geval voor de veiligheid van de personen die op dat moment werkzaam zijn op
het dak en verzoekt u dan ook om deze overweging bij uw afwegingen te betrekken.

Al ternatiev en
Cliënte constateert dat het huidige voorkeursalternatief ervoor zorgt dat het
bedrijventerrein Smokkelhoek wordt doorsneden door de voorgenomen
hoogspanningsverbinding. In de toelichting op het inpassingsplan wordt daartoe de
volgende overweging gemaakt:
'Vanaf het 150 kV-statlon Willem Annapo/der loopt het tracé de eerste circa 700 m para/fel aan de
bestaande 380 kV-verbinding. Ter hoogte van het bedrijventerrein Smokkelhoek buigt het tracé
naar het noorden en kruist de A58. Vanaf hier t ot het 150 kV-station Kruiningen wijkt het tracé af
van het bundelingsprincipe. Doordat er aan de noordzijde van de A58, nabij de bestaande 380 kVverbinding een aantal gevoelige bestemmingen is gelegen, is het niet mogelijk om te bundelen met
de bestaande 380 kV-verbinding. Het tracé loopt hierdoor over het bedrijventerrein Smokkelhoek.
Vanwege ruimtelijke belemmeringen aan weerszijden van het bedrijventerrein is het niet mogelijk
om het bedrijventerrein geheel te ontwijken. Aan de oostkant van het tracé bevindt zich een
bedrijf met een waterdampuitlaat. In verband met mogelijke beïnvloeding van de
hoogspanningsverbinding is gekeken of de waterdompuitlaat vermeden kon worden, zonder extra
knikken en zonder extra gevoelige bestemmingen, Dat bleek het geval. Meer naar het westen is
geen tracé mogelijk door reeds aanwezige bedrijfsbebouwing.'

Uit de toelichting blijkt niet welke gevoelige bestemmingen aan de noordzijde van de A58,
nabij de bestaande 380 kV-verbinding, zijn gelegen. Eveneens blijkt uit de toelichting niet
om hoeveel gevoelige bestemmingen het gaat. Deze constateringen klemmen, aldus
cliënte, omdat de aanwezigheid van 'een aantal' gevoelige bestemmingen wel als
motivering wordt gebruikt voor de huidige tracékeuze d ie de bedrijfsbebouwing van cliënte
diagonaal doorsnijdt. Er is volgens cliënte aldus sprake van een motiveringsgebrek.
Daarbij komt dat cliënte de motivering dat 'dat meer naar het westen geen tracé mogelijk is
door reeds aanwezige bedrijfsbebouwing' niet kan volgen. In de situatie van cliënte is
immers ook sprake van reeds aanwezige bedrijfs bebouwing, echter wordt deze
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bedrijfsbebouwing kennelijk niet als een belemmering gezien in de realisatie van de
plannen. Cliënte verzoekt u om het onderscheid tussen de reeds aanwezige
bedrijfsbebouwing in het westen en de reeds aanwezige bedrijfsbebouwing van cllênt e
nader te motiveren.
Voorts merkt cliënte op dat de problematische doorsnijding van het bedrijfsperceel van
cliënte door de voorgenomen hoogspanningslijnen, de gemeent e Kapelle ertoe heeft
bewogen het voorstel te doen om t e kijken naar mogelîjkheden om het bedrijfspand van
cl iënte te ontwijken, waarna er een alternatief is ontwikkeld door TenneT (alternatief 1
genoemd) ( Bijlage 2). Het alternatief ontwijkt de bedrijfsbebouwing van cliënte, maar
raakt daardoor deels de bedrijfsbebouwing van Korstanj e Transport. Het alternatief zorgt
ervoor dat een tweetal extra hoekmasten gerealiseerd moet worden, hetgeen zou leiden tot
een toename in de kosten voor TenneT en een grotere landschappelij ke impact.
Vervolgens wordt het alternatief naar het oordeel van cliënt te gemakkelijk gepasseerd voor
het voorkeurstracé waardoor cliënte in vergaande mate wordt belemmerd. Cliënte kan zich
niet verenigen met de wijze waarop alternatief 1 'aan de kant wordt geschoven', in het
bijzonder niet omdat er grote {bedrijfs)belangen voor cliënte op het spel staan . Cliënte acht
de summiere beantwoording van de vraag waarom niet wordt gekozen voor alternatief 1
onvoldoende. Daarbij komt dat cliënte van oordeel is dat een aantal aspecten die als
motivering worden gebruikt om geen gebruik te maken van alternatief 1, volstrekt
onvoldoende zijn onderzocht en derhalve niet kunnen dienen als basis voor het beslu it om
uit te gaan van het huidige t racé in plaats van alternat ief 1.
Cliënte wijst bijvoorbeeld op de vraag in welke mate Korstanje benadeeld wordt door het
alternatief. Er wordt eveneens geen vergelijking gemaakt tussen de mate van benadeling
van cl iënt e en Korstanje, waardoor geen {obj ectief) oordeel kan worden gegeven over welk
alternatief de meest vergaande belemmering voor een bedrijf betekent. Voorts is
onduidelijk of Korstanje het alternatieve tracé überhaupt als een benadeling of
belemmering van haar bedrijfsvoering ziet. Het had volgens cliënte op de weg gelegen om
de verschillende situaties te vergelijken om op deze manier een object ieve afweging te
(kunnen) maken inzake de vraag welk t racé de voorkeur zou moeten hebben. Nu een
dergelijke vergelijking ontbreekt, schieten de plannen op dat punt tekort en kan er in
redelijkheid niet voor het huidige alternatief worden gekozen.
Daarbij komt dat voor cliënte onduidelijk is hoeveel extra kosten er gemaakt dienen te
worden wanneer er 2 extra hoekmasten gerealiseerd dienen t e worden. Er wordt enkel
gesteld dat alternatief 1 voor extra kosten zorgt, waardoor dat alternatief onwenselijk zou
zijn, maar de hoogte van deze kosten blijft onduidelijk. Op deze manier kan volgens cliënt
geen objectieve afweg ing worden gemaakt tussen het huidige voorkeurstracé waari n cl iënt
ernstig wordt belemmerd en het alternatief waarin cliënt in m indere mate wordt
belemmerd.
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De mate van impact op het landschap is voor cliënt eveneens onduidelijk. Er wordt (mede)
niet voor alternatief 1 gekozen omdat de landschappelijke impact van de 2 extra 'knikken'
die door de twee extra hoekmasten worden veroorzaakt kennelijk als nadelig voor het
landschap worden gezien. Waarom de knikken nadel ig zijn en wat de effecten van de extra
knikken op het landschap zijn, wordt echter niet gemotiveerd. Derhalve is het voor cliënte
onduidelijk waarom de landschappelijke impact van alternatief 1 kennelijk zo nadelig is dat
er wordt gekozen voor een alternatief waarin de bed rijfsvoering van cliënte effectief
onmogelijk wordt gemaakt. Cliënte verzoekt u derhalve om de keuze voor het huidige tracé
nader te motiveren.
Leefomgeving: elektrische velden en magneetvelden
Het voorgenomen tracé zorgt ervoor dat hoogspanningslijnen op korte afstand van de
bedrijfsbebouwing van cliënte diagonaal zullen kruisen. Het bedrijfspand is ongeveer 6,5
meter hoog en in het bedrijfspand bevinden zich op een hoogte van ongeveer 3,25 meter
de kantoren van medewerkers. De plannen zorgen er derhalve voor dat een aant al
medewerkers dagel ijks op zeer korte afstand w erkzaam zal zij n van de
hoogspanningslijnen. Er is sprake van een dermate kleine afstand, dat cliënte er niet aan
twijfelt dat haar bedrijfsbebouwing binnen de magneetveldzone ligt. Deze constatering
baart cliënte ernstige zorgen vanwege de ernstige vrees voor gezondheidsklachten en problemen van haar werknemers door langdurige blootstelling aan de elektrische velden en
magneetvelden van de hoogspanningslijnen.

In de toelichting bij de plannen wordt gesteld dat het RIVM en de Gezondheidsraad, bij
gebrek aan sluitend wetenschappelijk onderzoek, met het oog op het voorzorgsbeg insel een
maximaal permanent gemiddeld stralingsniveau van maximaal 0,4 rnicroTesla adviseren.
Cliënte kan op basis van de hu idige plannen echter niet nagaan hoe hoog het gemiddelde
stralingsniveau binnen haar bedrijfsbebouwing za l zijn. Om deze reden verzoekt cliënte u
om alsnog te onderzoeken wat het gemiddelde strallngsnlveau binnen haar
bedrijfsbebouwing zal zijn na realisatie van de plannen en om na te gaan of het gemiddelde
stralingsniveau van invloed kan zijn op de gezondheid van haar werknemers.
In de toelichting op de plannen, alsmede de verschillende bijlagen bij de plannen, wordt
gesproken over mogelijke gezondheidsrisico's op korte en lange termijn. I n de bijlagen
wordt gesteld dat de hoogspanningslijnen kunnen zorgen voor 'het zien van flit sen'. Dit
effect wordt in de bijlagen naar het oordeel van cliënt te gemakkelijk afgedaan als niet
gevaarlijk, omdat er in de situatie van cliënte sprake Is van personen die werken met zwaar
en gevaarlijk gereedschap en zware materialen en producten. Het zien van een flits,
waardoor een werknemer tijdelijk verblind wordt, of in ieder geval t ijdelijk de coördinatie
verliest, kan naar het oordeel van cliënte zorgen voor (zeer) gevaarlij ke en absoluut
onwenselijke situaties op de werkvloer. Met deze constatering is volgens cliënte ten
onrechte geen rekening gehouden in de plannen .
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Voorts blijft voor cliënte ongewis welke invloed de elektrische en magneetvelden hebben op
de elektrische apparatuur (zoals (draadloze) telefoons, computers en toebehoren, wifi en
gereedschappen) in het bedrijf. Cliënte vreest dat haar bedrijfsvoering belemmerd zal
worden door de straling en verzoekt u om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke
gevolgen van de straling op de bedrijfsapparatuur.

Leefomgev ing: geluid
In de toelichting bij het inpassingsplan wordt ten aanzien van het aspect geluidhinder,
'Coronaeffect', het volgende gesteld:
'Rekening houdend met de tijdelijke aard van de natte weersomstandigheden bedraagt het
coronage/uid dat is berekend in het kader van de hiervoor genoemde KEMA-onderzoeken,
uitgedrukt in een (etmaal)gemiddelde geluidsbelasting in Lden ongeveer 41 dB op 37 m van
de as van de lijn. Dit is Jager dan de geluidsbelasting van 44 dB Lden waarvan gesteld is
dat het niet zal leiden tot een onaanvaardbaar akoestisch leefklimaat. Tevens kan uit het
onderzoek worden geconcludeerd dat de waarde van 40 dB voor de nachtperiode als
blootstellingswaarde uit het WHO-rapport 'Night Noise Guidelines for Europe' dicht
genaderd wordt (41 dB Lden). Overigens is de Lnight waarde aanzienlijk lager dan de Lden
waarde van 41 dB en daarmee dus ook lager dan de blootstelllngswaarde van de WHO.'
Cliënte moet helaas wederom constateren dat de zeer geringe afstand van de voorgenomen
hoogspanningslijnen tot haar bedrijfsbebouwing mogelij kerwijs tot hinder en overlast zal
leiden. De hoogspanningslijnen zullen op zeer korte afstand boven de bedrijfsbebouwing
van cliënte lopen. Het is volgens cliënte derhalve zeer wel mogelijk dat het in de toel ichting
beschreven 'coronaeffect' van de lijnen zorgt voor geluidshinder en -overlast, waardoor een
onaanvaardbaar akoestisch leefklimaat kan ontstaan op de bedrijfsgronden van cliënte. De
bedrijfsbebouwing van cliënte is namelijk zeer waarschijnlij k dichter bij de
hoogspanningslijnen gelegen dan de in de toelichting vermelde 37 meter.
Cliënte wijst tevens op mogelijke hinder en overlast als gevolg van het in de toelichting
omschreven 'windfluiten'. Dit effect wordt in de toelichting als volgt omschreven:
'Een effect dat daarnaast kan optreden bij bovengrondse hoogspanningsverbindingen is het
fluiten van de lijnen en masten in de wind. Dit geluid bevindt zich in het hoogfrequente
gebied (hoge tonen). Een eigenschap van hoogfrequent geluid Is dat dit geluld met de
afstand sterker afneemt dan geluiden in een lagere frequentie. Het fluiten van de
hoogspanningsverbindingen en de masten is dus steeds minder hoorbaar, hoe verder men
zich van de lijn bevindt. Ook wordt het optredende geluid gemaskeerd door andere
optredende windeffecten zoals het ruisen van takken en andere 'fluitende objecten'.
Doordat af/e onderdelen van het ontwerp van de masten een ronde vormgeving krijgen,
wordt windfluiten zoveel mogelijk voorkomen.'
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Cliënte is van oordeel dat ook het 'windfluiten' kan zorgen voor hinder en overlast, nu de
bedrijfsbebouwing van cliënte op zeer korte afstand van de voorgenomen
hoogspannlngslljnen Is gelegen. Cliënt e kan echt er niet toetsen of er mogelijkerwijs sprake
is van geluidshinder {door het coronaeffect en/of door windfluiten) omdat in de toelichting
noch in de bijlagen bij de plannen het akoestische klimaat op het perceel van cliënte is
onderzocht. Cliënte verzoekt u derhalve om dat onderzoek alsnog te (laten) uitvoeren.
Leefomgeving in d e realisatiefase

Ten aanzien van de leefomgeving in de realisatiefase wordt in de toelichting het volgende
gesteld:

'Tijdens de realisatiefase kan hinder optreden als gevolg van de bouw- en
afbraakwerkzaamheden en het bouwverkeer. Daarbij kan gedacht worden aan zwaar
transport, heien, rijden met shovels en bronbemaling. Deze werkzaamheden kunnen
tijdelijk hinder veroorzaken bij omwonenden, in de vorm van geluidsoverlast, trillingen en
verandering van de luchtkwaliteit.'
Cliënte is van oordeel dat de hinder als gevolg van bouwwerkzaam heden op haar gronden
ten onrechte niet is beoordeeld. Nu de voorgenomen hoogspanni ngslijnen de
bedrijfsgronden van cliënte diagonaal zullen kruisen, is het volgens cliënte zeer wel
mogelijk dat haar bedrijfsvoering gedurende de werkzaamheden in ernstige mate wordt
belemmerd, dan wel onmogelijk wordt gemaakt, hetgeen aanzienlijke financiële schade
voor cliënte veroorzaakt. Cliënte verzoekt u derhalve om te verduidelijken in welke mate
haar bedrijfsvoering wordt gehinderd als gevolg van de realisatie van de
hoogspanni ngslijnen.
Conclusie
Cliënte verzoekt u om haar zienswijze te betrekken bij de besluitvorming inzake de plannen
en om de plannen aan te passen met inachtneming van de zienswijze.

Hoogachtend,
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Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze indienen
tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie
Zeeland. Als inwoner van Borsele heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn :
1. Omgevlngslmpact: Via twee grote afspan portalen aan de oostzijde van schakelstation
Borssele zullen de kabelbundels ingevoerd worden in wintrackmasten van ca. 65.00 meter
hoog. De dominantie van de hoge 380 kV hoogspanningsverbinding zal een landschappelijke
afbreuk doen aan de gehele omgeving van Borsele en de doorsnijding van Midden Zeeland.
2. Gezondheidsrisico's voor mens en dier: Angst voor gezondheidsrisico's voor mens en dier als
gevolg van elektro magnetische straling en fijnstof. Er is nog geen wetenschappelijke
consensus en uniforme regelgeving over de gevaren van blootstelling aan magnetische
velden en fijnstof. Een belangrijke reden hierin is dat de wetenschap nog niet in staat is om
definitieve uitspraken te doen over de gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van
magnetische straling van hoogspanningsleidingen of schakelstations. Ook het RIVM kan
slechts uitspraken doen op grond van de huidige stand van de wetenschap en moet een
voorbehoud maken naar de toekomst ('Voor zover nu bekend .....")
3.

Nut en Noodzaak: De basis van het ZW380kV plan ligt in 2008. Hierna is de Nut en Noodzaak
verschillende keren gewijzigd. In de uitgangspunten voor Nut en Noodzaak wordt voorbij
gegaan aan het sluiten van centrales en ook de eigen vraag van het gebied, zowel op
huishoudelijk als ook industrieel niveau. Technisch is het ook mogelijk de bestaande
hoogspanningsverbinding op te waarderen door een vierbundel lichtere geleiders toe te
passen. Voor mij is hierdoor Nut en Noodzaak voor een nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding niet voldoende aangetoond.
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4. Consequenties 380 kV hoogspanningsverbinding op de directe omgeving Borsele. Voor het
Sloebos betekent dit een definitieve wijziging van het oorspronkelijke natuur compensatie
plan omdat onder de bovengrondse kabels geen hoge beplanting mag staan. Oftewel een
strook van 2 x 34.00 meter = 68.00 meter breed x de lengte moet boom vrij zijn. Eventuele
verdere ontwikkeling of uitbreiding binnen dit gebied zijn onmogelijk, doch zeer beperkt. Dit
geldt ook voor het karakteristieke heggenlandschap ten westen van Nisse en de landbouw
en fruitteelt gebieden. Verder zullen de hoogspanningslijnen extra sterfte van vogels
veroorzaken, zeker met de nieuwe Wintrackmasten, waar de draden onder elkaar worden
aangebracht. Daarmee wordt ons voor de komende 80 jaar unieke natuurwaarden
ontnomen.
5.

Ultdemplng van het elektromagnetisch veld: Het mast-type werd in de basis plannen
geïntroduceerd als een 'magneetveldarme solo mast' (waarbij de geleiders alleen aan de
binnenzijde zijn opgehangen) is fors opgeschaald naar een mega-transportcapaciteit met 4 X
380kV circuits, die in tegenstelling tot de solo mast wordt opgewaardeerd met extra
kabelbundels aan zowel de binnen en buitenkant van de mast. In de parallelloop van het
380kV tracé lopen de bestaande vakwerkmasten met 2 x lSOkV circuits mee. Hierdoor
bestaat het tracé uit 6 circuits. Deze unieke situatie heeft effect op de uitdemping van het
elektromagnetisch veld en vindt ik daarmee zeer ernstig en verontrustend.

6. Alternatieven In de Environmental Impact Assessment Oirective van de Europese Unie,
wordt bepaalt dat bij de bouw van een nieuwe hoogspanningslijn en schakelstation een
milieueffectrapportage (MER) verpli_çht is, met als doel OIJI het me~st mil~euvriendelijke
alternatief vast te stellen. Met de van nature aanwezige Oost-west verbinding door de
Westerschelde is het mogelijk om de kabels van wind op zee rechtstreeks door te trekken
naar station Rilland. Hiermee wordt station Borssele ontlast, en daarmee geheel Midden
Zeeland. Met een eventuele opwaardering van de bestaande 380kV
hoogspanningsverbinding is er ruimschoots voldoende transport capaciteit voor het
energielandpark Borssele.
Alternatieven zoals de Westerschelde optie, of ondergronds met supergeleidende
grondkabels dienen serieus en onafhankelijk onderzocht te worden, en waar mogelijk
toegepast te worden.
7. Streekimago: Het toeristisch imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de
toekomst minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt
aangetast.
8.

Landbouwgronden en onroerend goed: Door de komst van deze hoge masten en
kabelbundels wordt mijn omgeving ook minder aantrekkelijk voor mensen om zich er te
vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van landbouwgrond en onroerend goed zal dalen.

9.

Landbouw en fruitteelt. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk
afnemen omdat er in de buurt van deze verbinding GPS~systemen niet functioneren,
waardoor precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Ook drupschade op Land- en fruitteeltproducten kunnen op
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basis van de steeds strengere eisen op voedselkwaliteit niet meer worden gecertificeerd en
worden daardoor onverkoopbaar.

10.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

handtekening:
Naam:
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AANGETEKENDE BRIEF
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 l<V- West
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Datum
Onderwerp

6 april 2016
Zienswijze m.b.t. ontwerpbesluit Zuid-West 380 kV - West

Geachte heer/mevrouw,
Gelet op de forse gebruiksbeperkingen en de schade die voor ons als rechthebbende
van
het bedrijf / percelen gelegen aan de Olzendedijk 3 te Kruiningen en de Karelpolderweg
te
Krabbendijke, kadastraal bekend : gemeente Kruiningen, sectie M, nummers 200,
201 , 285
en gemeente Reimerswaal, sectie D, numme r 53 niet zijn te overzien voor nu en
in de
toekomst, dienen wij hierbij een zienswijze in tegen het ontwerpbesluit voor het project
Zuid-West 380 kV - West.
Op voornoemde locatie I percelen wordt door ons een zeer intensief fruitteeltbedrijf
geëxploiteerd met bedrijfswoning en sorteerloods. De gevolgen voor de huidige
en
toekomstige bedrijfsvoering zijn in verband met de voorgenomen realisatie van de
nieuwe
hoogspanningsverbinding en de gesitueerde mastlocaties op dit momen t niet te
overzien .
Het (veilig) werken op ons fruitteeltbedrijf wordt onmogelijk gemaakt. Het verzoek
is dan
ook om voorafgaand duidelijkheid te hebben over de gevolge n van de exploitatie
van ons
bedrijf en/of te kiezen voor een alternati ef tracé.
De aandachtspunten en gebruiksbeperkingen voor ons gezin, personeel en exploita
tie van
het bedrijf zijn onder andere:
- gezondheidsaspecten voor ons gezin en personeel;
- gevaren voor mens en dier;
- opslag van kisten op het erf;
- verbod voor materieel dat hoger is I kan dan vier meter;
- beregenen onder de lijnen;
- invloeden op GPS besturing;
- storingen computers;
- controle van de fruitbom en met drones;
- gevolgen voor het fruit (bij eventuele breuk van kabel(s) /sneeuw val / regen);
- gebruik hagelkanon:
- en alle overige schadecomponenten.
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Gelet op bovengenoemde forse gebruiksbeperkingen voor ons zeer intensieve fruitteeltbedrijf en de gevaren en gezondheidsaspecten voor ons gezin en personeel zien wij ons
genoodzaakt om hierbij deze zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet,
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0047

Zienswijze Ingediend door, naam:

straat:
Postcode
Woonplaats
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

.....f..4 ...v.~~:::-...1.DJ.b...............................................................
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrappo rt en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsve rbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
indu strie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen w indmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd . Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom za l dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Du itsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren . Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0047

5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen ste rk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt . Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd word en en worden daardoor onverkoopbaar.
1 o.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspann ingsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verkla ren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekenin
Naam:

0048
Zienswijze ingediend door, naam:

.

straat: "
Postcode:
woonplaats:
Aan: Bureau Energieproject en
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

~~".r.oo.o.\t.201.6"" ..".....
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwe rpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
langs deze weg wi l ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspan ningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct t e maken met de
aa nleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoem de besluiten zijn:

1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving ste rk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aan leg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan t e leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast t e worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onde rzocht . In België en Duit sland worden
deze ve rbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreat ieplaat s.

0048
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een ve rbind ing wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen . Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindinge n.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied . Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren . Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen . Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9 . De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-syste men niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
10.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond t e verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

.

Handtekening:

Naam:

0049
Zienswijze Ingediend door. naam:

Straat:
Postcode:
woonplaats:

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, da~um:

•

/

/

······23/û.;\l ..2v.J.l. ..
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het M ilieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste st ukje van
Zuid-Bevela nd niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan . Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindi ngen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0049

5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen men sen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
me nsen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9.

De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
/
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspann ingsve rbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van d
Hoogachtend,

~

0050

~enSNijie ingediend door. naam:
!:!raat:
A::> tro e:

W:lonplaat :
Aan: &areau Energeprojecten
lnspraakpunt luid-West 380 kV
Fbstbus248
2250 /:4E Voorschoten

07 APR ZD1b

Aaats, datum:

...q~ .-:: .~ ~. :7 .. J..'?. .1. ~•.• ••.. •..• • . . . • . •. •.•. •. •. . . . •• . •... • ..••
Oiderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit , het Milieueffectrapport en het ontwerpinpas9ngsplan aanleg hoogspanningsverbinding luid-West 380 kV

LS ,

Langs deze weg wil ik als belan!jlebbende -met behoud van alle redlten - een ziens.vijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding luid-West 380 kV
tussen Ebrsrele en Rlland. Als inwoner van Krabbendijke heb 1k direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV
MiJn v0ornaamstebeZNa en tegen bove.1genoerrt10 '.)esluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk &::hoon van mijn omgeving &erk zal worden
aangetast door de aanleg van de.ie hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Soegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar Belgiê worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
luid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van &room z.al dienen.
3. 8' ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze &roomkabels-cis dat dan per se moet -niet door de
Wester&::helde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In E?elgië en D.iitsland worden
deze verbindingen ondergrondsaangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Ot li!j immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke reaeàieplaats.

0050

5. In brod"lures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
af stélld waarbinnen mensen wonen tot zulke ho~anningsverbindi ngen.
6. De CX>sterschelde is een Natura 2000-gebied. &Jrgersworden beperkingen opgelegd
om op en rondom de O:>sters:helde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de CX>sterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast .
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast .
8. DJor de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zid"l er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksnogelijkheden vai de laidbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt vai deze verbinding G'S-systemen niet funct ioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmochines met G'S-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daa-door onverkoopbaar.
1 o.
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Tot ZJJver enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. On deze redenen verZJJek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogad1t end,

Naam: ..

0051

Zienswijze ingediend door, naam
straat
Postcode
Woonplaats

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Plaa~ atum:
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Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
indust rie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroom kabels - als dat dan per se moet- niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbind ingen ondergronds aangelegd . Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspann ingsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0051
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verban d
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen . Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren . Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oostersche lde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen . Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbind ing GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggen d plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogacht end,

0052

Zienswijze ingediend door, naam:

Straat:
Postcode
Woonplaats
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, da tum:

1
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Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland . Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een w oud aan draden.

2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maat schappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet- niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd . Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspann ingsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0052
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen . Er bestaat ook lit eratuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oost erschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkel ijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dal en.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spu itmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproduct en kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven za l worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voo r om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

handtekening:
Naam:

0053

Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode
Woonplaats:
Aan : Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zu id-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum :

?.J/o.J./(~..."..."...... "....". ". "".. ".."... "
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogs panningsverbinding Zuid-West 380 kV
tu ssen Borssele en Rilland . Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge mast en met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegeb ied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter recht streeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beve land niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voo r de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waa rom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerscheld e aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom ge beurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt on s hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0053

s.

In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat t ussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tu ssen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen .

6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied . Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondern emen die de natuur
kunnen verstoren . Nu gaat u 65 met er hoge masten met een woud aan draden
plaatse n in en langs de Oosterschelde . Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast .
7. Het toeristische imago van onze stree k wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, wa ardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt m ijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er t e vestigen. Daardoor vrees ik dat de waard e van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksm ogelijkheden van de landbouwgro nd zu llen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturin g
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en word en daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argum enten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend ,

Handtekeni
Naam

0054

Zienswijze ingediend door, naam
Straat
Postcode
Woonplaats
Aan : Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

l.$./93./.1.~.b" .."... ""."." .... "." .............. .
Onderwerp : Zie nswijze inzake het ontwerpbe sluit, het Milieu effectrapp ort en het ontwe rpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aan leg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
M ijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoe rd . Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontb reekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbindi ng over land.
Waarom legt u deze stroomkab els - als dat dan per se moet- niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd . Waarom gebeurt dit hier niet .
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0054

5. In brochures die het m inisterie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afst and waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
ka ns dat zij leukemie kunnen krijgen. Er best aat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkome n van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.

6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers wo rden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuu r
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met ee n woud aan draden
plaatsen in en langs de Ooste rschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minde r toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekke lijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmoge lijkheden van de landbouwgrond zu llen st erk afn emen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tracto re n en sp uitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezware n tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond t e verklaren
daarheen leidend dat het voorl iggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren t e specificere n en waa r nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening
Naam:

0055
·· ·mged.1end d oor, naam .·
z·1ensw1Jze
Straat:
Postcode
Woonplaats
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:
-:1 ...

-
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Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
langs deze weg w il ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aan leg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tusse n Borssele en Rilland . Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Ik vrees dat het land schappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaa k van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtst reeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje va n
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen geb ruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaa r een unieke recreatieplaats.

0055

s.

In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen .

6. De Oostersche lde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
men sen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening
Naam: ..

0056
Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode
Woonplaats

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

.

;2 .f} .1

/,_/L <l , ;._

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van a&eem:Jij~heb i k t t te_maken met de
aanlegvandenieuwe380kV.
tt«._ t<11

Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.

l/

2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstree ks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan . Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0056
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

l

1

{

7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

til

8. Door de komst van deze masten wordt rW(rl dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik datlle wddrcte-van m1Jn huis za l
,daleR.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spu itmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
10
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening: .........
Naam: .......................

hf!tlé /
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0057
Zienswijze ingediend doo,, naam

Straat
Postcode
Woonplaat5

Aan: Bureau Energiep rojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

... ~.§".~.s .. :- 2_ 01b
Onderwerp : Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tusse n Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn oornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

l_

1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.

" \ oor mij is nut en noodzaak van de aan leg van deze ve rbinding niet aangetoond. De
(
L / ;ndustrie in het Sloegebied is voor een groot deel ve rdwenen en de kolen centrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. ) r ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze ve rbinding ove r land.
(
waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
L/
Westerschelde aan. Waarom is dit niet ond erzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen onde rgronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.

4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om t e
recreëren . Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0057

Q

brochures die het ministerie verspre idde staat dat er een statistisch verband

estaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de

kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband best aat tussen het voorkom en van Alzhei mer en de
~fstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.

(

~e

6.
Oost erschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers wo rden beperkingen opgelegd
_.. / 'mop en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunne n verstoren . Nu gaat u 65 met er hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde . Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

O

et toeristische imago van onze streek wo rdt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen kom en, waardoor ook de lo kale economie wordt aangetast.

( ; \Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
U
mensen om zich er te vestigen. Daa rdoor vrees ik dat de waarde van m ijn huis zal
da len.
/ : \ . ,e gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in

~e buurt van deze verbinding GPS-systemen niet f unctioneren, waardoor

precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden geb ruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voo rgenomen aa nleg van de hoogspa nningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te ve rklare n
daarheen le idend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor éé n van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.

Glei.
-

't
,

~

Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waa r nodig
argume nten aan te vu llen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening:

Naam

0058
Zienswijze ingediend door, naam:
straat:
Postcode
Woonplaats
Aan : Bureau Energieprojecten
lnspraakp unt Zu id-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorscho ten
Plaats, datum:

......2!J .d.2..3 ...... Zo.Lt2..
Onderwe rp: Zienswijze inzake het ontwerpb esluit, het Milieueff ectrappo rt en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverb inding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wi l ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgeno men aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbend ijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengen oemde besluiten zijn :

"{!) Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.

G) Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoon d. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwene n en de ko lencentra le is
ook gesloten. De stroom van het eventu eel aan te leggen win dmolenpa rk op zee kan
beter rechtstre eks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beve land niet aangetast te worden met deze verbindin g die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
Er ontbreek t een breed maat schappelijk draagvlak voor deze verbindin g over la nd.
Waa rom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerscheld e aan . Waa ro m is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruike n om te
recreëren . Dit ligt immers v lak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneem t ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0058
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
worden beperkingen opgelegd
(§} De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers
n te ondernemen die de natuur

om op en rondom de Oosterschelde activiteite
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoo r in de toekoms t
minder toerist en zullen komen, waardoo r ook de lokale eco nomie wordt aangetast.

8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor

mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.

(i)

i

De gebruiksmoge lijkheden van de landbouw grond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoo r
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouw producten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-Wes t 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specifice ren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogacht end,

Handtekening
Naam: ...........

0059
z;ensw;jze ;nged;end door, naam' .
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Plaats, datum:

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbeslu it, het Milieueffectra pport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
La ngs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aan leg van de hoogspan ningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Ri lland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovenge noemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappeli jk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aan leg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook geslot en. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpa rk op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje va n
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voo r de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maat schappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroo mkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aa ngelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreë ren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0059
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een ve rbind ing wonen en de
kans dat zij leukemie kun nen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burge rs worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te onderne men die de natuur
kunnen verstoren . Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Ooste rschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
men sen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden va n de landbo uwgrond zullen sterk afnem en omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisiela ndbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. La ndbouwproducten kunnen dan niet meer
en worden daardoor onverkoopbaar.
gecertificeerd

n
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgeste ld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

.

Handtekenmg:
Naam:

0060
Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaat5'

Aan : Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

:l..y
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Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van al le rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland . Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze ve rbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hie r niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0060
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen .
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge ma st en met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er t e vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden eri worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam :

"""".""

p)
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Zienswijze ingediend door:
Stichting Dorpsraad Borssele
p.a. Jurjaneweg 21
4454PS
Borssele
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Borssele, 11 april 2016.
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerp-inpassingsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV ( west)

L.S.,
Langs deze weg w il dorpsraad Borssele als belanghebbende -onder voorbeh oud van alle rechten- een
zienswijze indienen tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de
provincie Zeeland.
Als Dorpsraad hebben w ij direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV Hoogspanningsverbinding. Onze
voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
PROCEDURE

1.

Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om
aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de
orde. De latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.

2.

3.

Verder Is de hoeveelheid Informatie van een dermate omvang, dat de rel atie beschikbare tijd tot
· deadline ondoenlijk voor een burger zijn om een dergelij k dossier goed op te kunnen nemen
Dit is in strijd met het beginsel van equality of arms.
Er Is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen op grote Rljks projecten. Een gevolg Is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd, wat in strijd is met de Arhus conventie uit
1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Wij houden de
Nederlandse overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.

4.

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en ondanks meerdere
verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister Kamp geweigerd. Omroep
Zeeland bericht op 16 januari 2015: "Stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het

nut en de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Oot vinden olie
partijen in Provinciale Stoten. N
In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN ONDERZEESE alternêltieven, met name het
Westerschelde-alternat ief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT en het ministerie va n EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
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kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze
quickscan in december 2015 gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland O
kilometer ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kv Wi sselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk. Omdat in de procedure
alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan w ij op het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben
voor onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een
motie aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader onderzoek is
gedaan noor de mogelijkheid van een onderwater verbinding;f&Jat de mogelijkheden voor onderwater
verbinding destijds mondeling en zonder onderbouwing zijn afgedaan; en von mening zijnde dat alle
alternatieven afdoende onderzocht dienen te worden; spreekt uit dat een gedegen ondenoek naar de
mogelijkheid van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde,
als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van
de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;
Een jaar later moestîennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provinciale Stoten zijn niet
overtuigd door het verhaal van het ministerie en Tennet. Zij blijven voorstander van een ondergronds
hoogspanningstrocé."

Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door
Tennet niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek, wat teven s MER-plichtig is.
5.

Het verzwaren/ opwaarderen van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de
onmogelijkheid slecht beargumenteerd. De redenatie van TenneT en het ministerie van EZ is niet juist
als ze beweren dat de nieuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens
dat er afvoer capaciteit nodig is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op
zowel huishoudelijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt er een 150kV hoogspanningsverbinding
naar Noord Brabant. en gaat vanaf 2017 de ELSTA centrale 100% voor DOW produceren, waarmee de
440 Mw die nu door de Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu we inig marge, door de wijzigingen op korte termijn en het lokale verbruik (en het mogelijk
eerder wegvallen dan gepland van de kerncentrale) is er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al
met het huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundel geleiders kan het huidig
tracé kan ook al van 3290 Mwatt opgewaardeerd worden naar een t ransport van 5270 Mwatt
nominaal transport vermogen
Dit alternatief wordt nu door TenneT en het ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd omdat het
Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou komen te liggen, maar er is niet
overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan. De centrales kunnen doordraaien op het lSOkV Net
voor de periode dat ze niet kunnen leveren op het 380kV net.
njdens de presentatie van de jaarcijfers van Delta op 7 april bleek dat de Sloecentrale nauwelijks in
bedrijf is.
Het gaat hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een wil is, is een weg!

6.

Met betrekking tot de huidige productie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijdens het Algemeen Overleg op 14 maart 2016 j.I., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken
dat TenneT al j are nlang geen onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten.
Minister Kamp sprak over 2100MWenergie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden
afgevoerd. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle
geproduceerde energie moet via de 380kV worden afgevoerd. In een brief aan de gemeenteraad
Reimerswaal (gedateerd 24 februari 2016} schreef minister Kamp dat de Zeeuwse bela sting 200-550
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MW is. Waarom zei minister Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende
Kamerleden te woord stond? En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente
Reimerswaal noemt, komt niet overeen met wat het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD)
hierover vermeldt.

KCD 2013 f Deel 2 blz 84:
12.1.5 Te verwachten ontwikkelingen In Regio Zuid Zeeland". De belasting, zoals voorzien door
regionaal netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB}, nemen toe met percentages van nihil tot
maximaal 2,5%. De belastingvraag ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in 2014 naar 713 MW in
2023.
We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een lSOkV lijn vanuit Borssele naar
Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA + 330 MVA = 1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast
produceerd de Sloecentrale zelden op maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer
onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.
7.

Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van de redenen dat de
Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een onderzeese kabel een zogenaamde punt-tot-punt
verbinding is en geen ringverbinding kan zijn. Het Nederlandse net Is een van de meest betrouwbare
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de tijd elektriciteit. De
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouwbaarder te maken door middel van
een zogenaamde ring-netwerk.
Hoe kan het überhaupt dat er in Zeeland een 4-circuits 380kV wordt gerealiseerd, pal naast een oude
2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracé-wijziging leidde? Immers, 4 -circuits mag
voor Nederland niet in een EU ring worden opgenomen! Zie TenneT·film op Youtube die dit uitlegt:
https://www.youtube.c om/watch?v=vnhbUL30 aHw
Titel: 'Uitleg wijziging tracé Brabant'. geplaatst op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380kV parallel -tracés in om energie weg te krijgen uit Borssele naar Rilland met totaal 4
circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet meer in een EU ring of EU netwerk (380 KV) worden
opgenomen. Hierdoor blijft Zeeland kw etsbaar als stroom-schiereiland, en wordt de
leveringszekerheid van een EU-ringnetwerk minimaal, en de risico's maximaal.

8.

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-circuits
Wintrackmasten, de brochures laten namelijk afbeeldingen zien van wintrackmasten met 2-circuits.
Door de kabels aan de binnenkant wordt het elektro magnetisch veld uitgedempt tot een smal
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat, waarbij ook
kabelbundels aan de buitenzijde worden opgehangen.
Tenneî ontkent nu dat ze In de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen
relatie is tussen de plannen voor de windparken, die de verdubbeling In capaciteit nog enigszins zou
ku nnen verklaren, terwijl het KCD ( Kwaliteits- en Capaciteits Document) uit 2013 duidelijk spreekt van
realisatie van een dubbelcircuit 380kV-verbinding Borssele-Tilburg met een transportvermogen van 2 x
2635 MVA.
4-circuits betekent in werkelij kheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men in technische zin dus
eigenlijk over een 6-circuitsverbinding. In Brabant was dit een reden om het hele tracé te wijzigen.
Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel dat w ij als belanghebbenden, al dan
niet bewust, onjuist geïnformeerd te zijn.
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9.

Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelprojecten, een onwenselijke situatie
ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd. De
verschillende deelprojecten (uitbreiding transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland,
bovengrondse masten d~or Zeeland, onderzeese kabel van het w indpark naar Borssele) gaan in feite
allemaal over een en dezelfde verbinding maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak
beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd is, sluit
dit meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.

NATUUR & LANDSCHAP
10. Het Zeeuwse en Borselse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd (100 jaar) aangetast. Dit zou
niet alleen de zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelij ke overheid heeft hierin een
verantwoordelijkheid. Landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar heeft w einig aandacht en
blijft ver achter in de planvorming.
Wij vinden dat de mogelijkheden en beslissingen over compensatie duidelijk en helder moeten zijn
voordat d it vergunningtraject onherroepelij k wordt verklaard.
11. Natuurcompensat ie Borssele,
In 1998 is een convenant gesloten met verschillende partijen die mee financieren aan de
totstandkoming van groenproject 't Slee. Behalve Gemeente Borsele en Vereniging
Natuurmonumenten, zij n dit onder andere de Provincie Zeeland, de ministeries van VROM en EZ,
Zeeland Seaports, NV Westerscheldetunnel en Natuurcompensatie Westerschelde.
Een prachtig initiatief waar zich momenteel een mooi gebied ontwikkeld w aarin flora en fauna een
plaats krijgt. Grote delen van dit gebied zijn in 2004 aangeplant met inheemse boomsoorten en
struweel.gebieden zoals die in Zeeland voorkwamen na de eerste bedijkingen enkele eeuwen geleden.
Op het bord langs de Weelweg staat met trots de onderstaande tekst geschreven.

Groene Bufferzone
Waar een paar }aar geleden akkers lagen, treft U nu een waardevolle groene b ufferzone aan tussen
indust rie en landschap.
Borse le die haar lnwoner5 meer groen en woongenot wil bi~en.
Al zijn de bomen n u nog jong, na verloop van tijd zulle n de raffinage installaties en schoorsteen
pijpen door hoge b omen aan het zicht onttrokken wo rden.
Zo trekken we d uidelijk een grens, tot hier en niet verder.
Na alle impact van vele w ijzigingen in de afgelopen decennia op het dorpje Borssele was dit voor de
bewoners van Borssele "eindelijk" een impuls voor leefbaarheid en woon beleving.
Door de plannen van ZW380kV met nieuw te realiseren 380kV w indtrackmasten van 65.00 mtr. hoog
wordt dit natuur plan op een verdere ontwikkeling geheel beperlct zo niet onmogelijk en worden de
doelstellingen zoals gesteld niet gehaald.
12. Belemmerende strook
Onder en d irect naast deze 380kV hoogspanningsverbindingen bevindt zich de z.g.n. belaste strook of
belemmerende strook. In deze strook mag geen hoge beplanting staan, en tegelijkertijd moeten de
hoogspanningsmasten goed bereikbaar zijn in verband met onderhoudswerkzaamheden en/of
calamiteiten.
De strook betreft een breedte van 68.00 meter, en een lengte van ca. 2500.00 meter. Dit r esulteert in
een oppervlakte van 17 Hectare!
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De vraag van de dorpsraad is dan ook gerechtvaardigd om hierin hun ernst en bezorgdheid uit te
spreken. Hoe, waar en wat wordt gecompenseerd?
Medio April 2016 bij het uitgaan van deze zienswijze was dat bij ons nog niet bekend.

13. Ruimtelijke impact transformatorstation.
De verdere impact betreft een forse uitbreiding van het schakelstation, zow el in de X,Y oppervlakte als
ook in de Z hoogte.
Velden met pylonen, portalen en railuitbreidingen zijn gepland in de zuidelijke richting nabij het
aangrenzende natuurgebied en het dorp Borssele.
Om aan veiligheidseisen van overstromingen te kunnen voldoen zal het niveau eerst omhoog gebracht
worden, waarmee de dominantie van deze ruimtelijke inpassin,g extra overheersend wordt.
· Dit betekent voor de woon beleving en leefbaarheid in Borssele fors inleveren.
Tevens gaat op- en afschakelen met een luid knetterend lawaai gepaard, en geven de grote
transformatoren een zwaar brommend geluid, wat bij vochtig weer gecombineerd wordt met een
knisperend geluid van stroom ontlading.
Als dorpsraad gaat Onze grote bezorgdheid dan ook uit naar het versterken van het akoestisch klimaat
op termijn die zal leiden tot een cumu latie in de invloedssfeer van alle geluidsbronnen samen. Iets wat
zich tevens bij bepaalde klimatologische omstandigheden versterkt, en geen dag, avond of nacht
beperkingen kent.

14. Draadslachtoffers: de hoogspanningslijnen zullen extra sterfte van vogels veroorzaken, zeker met de
nieuwe Wintrackmasten, waar de draden onder elkaar worden aangebracht.
Dit in contrast op het naastgelegen natuur /fourage gebied.

GEZONDHEID
15. Een ander zeer belangrijk bezwaar is de angst voor gezondheidsrisico's voor mens en dier als gevolg
van elektro magnetische straling en fljnstof.
Een belangrijke reden hierin is dat de wetenschap nog niet in staat is om definitieve uitspraken te
doen over de gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van magnetische st~a ling van
hoogspanningsleidingen of schakelstations. Ook het RIVM kan slechts uitspraken doen op grond van
de huidige stand van de wetenschap en moet een voorbehoud maken naar de toekomst ("Voor zover
nu bekend ..." "). Door tegenstrijdige wetenschappelijke onderzoeksresultaten, ook van
gerenommeerde instanties en wetenschappelijke instituten in binnen- en buitenland, wordt deze
ongerustheid alleen maar versterkt.
Zolang er nog geen wetenschappelijke consensus en uniforme regelgeving is over de gevaren van
blootstelling aan magnetische velden en fijnstof zullen mensen zich zorgen blijven maken.
16. Geluidsoverlast:
Een niet te onderschatten nadelig effect van hoogspanningsmasten is het 'zingende geluid van de
kabels bij wind en de masten zelf. Daarnaast bestaat het verschijnsel corona (deelontladingen in de
lucht, een brommend geknetter dat optreedt bij vochtig weer. Geluidsoverlast is hinderlijk voor ieder
mens
Voedselkwaliteit landbouw / fruitteelt
17. Precîsielandbouw in de omgeving van deze nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding wordt onmogelijk.
Agrariërs klagen nu al over GPS systemen die in storing vallen, of geheel uitvallen. Deze effecten leiden
tot ernst!ge beperkingen, die door Ten net al te makkelijk weg gewimpeld w orden.
Ook het vliegen met drone's om een digitaal beeld te geven van de status en groeiproces van
landbouwproducten zal in de omgeving van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding onmogeljk
worden.
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18. Ook is er met name in de fruitteelt bezorgdheid naar de voedselkwaliteit als gevolg van drupschade op
(fruitteelt) gewassen.
De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden.
In dit gebied waa r veel mensen afhankelijk zijn van de landbouw en fruitteelt is dit een serieuze
bedreiging van de lokale economie. Wie zegt dat een grote klan t als de Albert Heijn in de toekomst
geen fruit meer wil hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergehike
toekomstige schade geeft TenneT geen vergoeding.
19. Daarnaast zullen de hoogspanningsmasten met kabelbundels een waardevermindering van onroerend
goed en (landbouw) grond tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct onder
de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand ( net ) buiten de zone woont en
zijn WOZ-waarde fors ziet dalen.

LANDELIJK/ EUROPEES
20. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn.
Zo snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar Bom het
Energieakkoord maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid
op de lange termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch
zijn dit thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast
een internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook
als deze duurder uitpakken? Het 380kV hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en
bedrijven betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die b urgers en bedrijven van
cruciaal belang moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen
landschap, gezondheid en woonbeleving.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
WiJ behouden ons het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten
aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven worden gekozen.
Hoogachtend,
Stichting Dorpsraad Borssele

handtekening:
Naam.
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Verzonden: Dinsdag 12 april 2016 08:32
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Mede namens:
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, zie bijlage
Reactie
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Bureau Enerigeprojecten Inspraakpunt Zuid-West 380 KV-West
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

10 april 2016
Betreft; Zienswijze inzake aanleg tracé 380KV Zuid-West

Geachte mevrouw, heer
Graag willen wij onze zienswijze indienen inzake de ontwerpbesluiten welke ter inzage liggen voor
het project 380 KV Zuid-West.
Als inwoner van Eversdijk, Gemeente Kapelle. hebben wij direct te maken met de aanleg van deze
nieuwe 380KV. Het geplande traject kan niet op onze instemming rekenen om redenen die van
algemeen en persoonlijk belang zijn.
Algemeen:
• Gezien het feit dat het ontwerpplan dateert uit 2008 is de noodzaak twijfelachtig geworden:
de kerncentrale Borssele wordt gesloten en is er de laatste jaren met name meer aandacht
gekomen voor alternatieve energie -bronnen, zowel op indiviudeel als op industrieel niveau.
Deze ontwikkelingen zullen zich komende decennia ongetwijfeld voortzetten. Ook voor
transport van de stroom, afkomstig van het geplande windmolenpark op zee , is dit
bovengrondse tracé niet nodig: de stroom kan direct afgevoerd worden naar België. Onder
het mom van nut en noodzaak wordt het Zeeuwse landschap opgeofferd en onze
gezondheid in gevaar gebracht om stroom te transporteren naar België. Zeker nu het tracé
Rilland-Tilburg voorlopig in de ijskast staat, vormen slechts economische belangen drijfveer.
•

Er is geen gezondheidsgarantie te leveren voor de omwonenden . De magneetveld-zone
beslaat hier 140-180 m, terwijl dezelfde leidingen in Noord-Amerika een veiligheidsmarge
van meer dan 200 m vereisen. Wat de gevolgen voor de volksgezondheid op lange termijn
zullen zijn, kan niemand voorspellen. Dit leidt tot grote onrust bij de omwonenden.

•

Deze 65 m hoge masten zullen het landelijk karakter van Zuid-Beveland met haar
authentieke Zeeuwse boerderijen en gehuchten stevig aantasten. Tennet vestigt de aandacht
op de 150kv leidingen die verwijderd worden, maar ook de nieuwe leidingen lopen over
landschappelijk en cultureel waardevolle plaatsen!

0062

•

Er is - hoewel daar van diverse kanten vraag naar was- geen onafhankelijk onderzoek
verricht naar mogelijkheden dit netwerk via de W''schelde te laten lopen.

•

Er is sprake van waardevermindering van een groot aantal woningen en boerderijen in de
directe omgeving van de masten.

Persoonlijk:
Al vanaf het begin van het ontwerp hebben wij via de mail bezwaren gemaakt tegen dit project. Wij
zouden aanvankelijk met een deel van ons perceel binnen de magneetveldzone vallen en hebben
daarom ondersteuning gezocht bij kantoor Rijk ( Kruiningen).
Pas onlangs kregen wij- zonder onderbouwing- te horen dat ons perceel niet meer binnen de
magneetveldzone valt. De uitleg die wij op ons verzoek later kregen is voor niet -deskundigen
moeilijk te volgen. De begrippen indicatieve en specicifieke magneetveldzone vinden wij verwarrend
en niet transparent. Naar ons idee is Tennet privaat rechtelijk verplicht omwonenden schadeloos te
stellen. De nieuwe berekening waarbij ons perceel net buiten het magnetisch veld valt, lijkt enerzijds
een positieve wending aan het verhaal te geven, maar anderzijds blijven wij schade ondervinden
van dit plan omdat we pal naast het magnetisch veld komen te wonen.
Dat brengt ons tot de volgende punten :
•
•

•
•

•

Er ontstaat onrust gezien het feit dat niemand weet of en zo ja welke effecten deze masten
op lange termijn op ons, omwonenden zullen hebben.
Er is sprake van waardevermindering voor ons huis. In Zeeland is genoeg keus uit verbouwde
boerderijen en de voorkeur van toekomstige bewoners zal niet gaan naar een landelijk
gelegen boerderij , die grenst aan een magneetveldzone en 65 m hoogspanningsmasten.
Tennet wuift onze zorgen hierover heel makkelijk van de baan. Waardevermindering zou
door een onafhankelijk makelaar vastgesteld moeten worden. Kosten en daarvoor en de
waardevermindering zouden vergoed moeten worden.
Het eeuwenoude gehucht Eversdijk verliest een groot deel van haar charme omdat de kabels
dwars door het gehucht lopen.
Onze woning zal mogelijk schade ondervinden van de aanlegwerkzaamheden ( heipalen
platforms ) en verandering in het grondwaterpeil in de nabije omgeving. Onze
boerenwoning dateert uit 1853 en er is niet geheid. Verzakking en scheuren ligt op de loer!
De procedure is misleidend geweest voor ons. We kwamen aanvankelijk in aanmerking voor
schadevergoeding. We zijn zelfs bezocht door een makelaar van Tennet ivm onteigening. Nu
is dit probleem voor Tenneth middels nieuwe berekeningen opgelost, terwijl wij blijven zitten
met de schade, waarvoor Tennet niet aansprakelijk zou zijn.

Conclusies:
1. Om bovengaande algemene en persoonlijke redenen verzoeken wij Tennet af te zien
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van het het betreffende ontwerpplan.
2. Mocht de noodzaak van deze 380 kv leidingen alsnog worden aangetoond, dan
verzoeken wij Tennet een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken of de
kabels via de Wschelde aangelegd kunnen worden.
Deze variant kan rekenen op een groot draagvlak in Zeeland, zowel op maatschappelijk
als op bestuurlijk niveau.
3. Mocht aangetoond worden dat deze variant niet uitvoerbaar is, dan verzoeken wij Tennet het
tracé Eversdijk zuidelijker aan te leggen, zodat Eversdijk en alle bewoners gespaard blijven voor
mogelijke nadelige gevolgen.
4. Wij verzoeken Tennet om schadevergoeding mocht het tracé Eversdijk in deze vorm uitgevoerd
worden.
4. Mocht het ontwerpplan ondanks alle bezwaren uitgevoerd worden, dan verzoeken wij Tennet
vòòr en na de aanleg van de betreffende platforms in de buurt van ons huis, een bouwkundig
onderzoek te laten uitvoeren. Voor mogelijke schade aan ons huis zullen wij Tennet aansprakelijk
moeten stellen.
De bewoners:
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Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 7016

Krabbendijke, 10 april 2016
Onderwerp: Zienswijze inz. het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerp-inpassingsplan aanleg
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. Als eigenaar van
gronden gelegen onder de thans geplande hoogspanningsverbinding wordt ik tevens direct emotioneel en
financieel geraakt.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

PROCEDURE
•

Na verloop van 6 jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om aanleg
van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de orde. De
latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.

•

Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende tak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en het
waarschijnlijker wordt dat in de zeer nabije toekomst grote productiecapaciteit zal wegvallen. Omroep
Zeeland berichtte op 20/02/2016: "Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbedrijf en een energiebedrijf,
vormt de kerncentrale een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot verlies, dot de energietok van Delta
zelfstandig niet overeind kan blijven. "

•

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en wordt onderzoek naar
alternatieven geweigerd. Omroep Zeeland bericht op 16 januari 2015: "Stroombeheerder TenneT moet
opnieuw duidelijk moken wat het nut en de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland.
Dat vinden alle partijen in Provinciale Staten."
In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergronds EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerschelde-alternatief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door Tennel en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele kilometers ondergronds;
de Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze quickscan in december 2015
gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland 0 kilometer ondergronds kon
worden aangelegd. Hiermee werd op een brutale manier voorbij gegaan aan de duidelijke oproep
vanuit de Provincie en gemeenteraden, die juist gepleit hadden voor onderzoek naar een ONDERZEESE
variant. Zo had de gemeent e Reimerswaal op 15/12/2015 een motie aangenomen om dit alternatief
te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader ondenoek is gedaan naar de mogelijkheid van een onderwater
verbinding;dat de mogelijkheden voor onderwater verbinding destijds mondeling en zonder onderbouwing zijn
afgedaan; en van mening zijnde dat alle alternotieven afdoende onderzocht dienen te worden; spreekt uit dat een
gedegen onderzoek naar de mogelijkheid van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de
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Westerschelde, als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoog· spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn
von de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;

Een jaar later moest TenneT op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provinciale Staten zijn niet overtuigd door
het verhaal van het ministerie en TenneT. Zij blijven voorstander van een ondergronds hoogspanningstracé."

Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door
TenneT niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
•

Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de onmogelijkheid slecht
beargumenteerd. De redenering van TenneT en het ministerie van EZ is niet juist als ze bewer,en, dat
de nieuwe lijn los van de windenergie, sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens dat een capaciteit
van 1900 MVA m inimaal nodig is. Al is er weinig marge, die capaciteit is er wel op dit moment:, met
een opwaardering van 1000 MW (en het mogelijk wegvallen van de kerncentrale =48SMW) zou veel
meer dan de nodige capaciteit gegenereerd worden. Dit alternatief wordt nu door TenneT en het
ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd, omdat het Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar
maanden stil zou komen te liggen, maar er is niet overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan.
De centrales kunnen worden gecompenseerd voor de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat
hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een wil is, is een weg!

•

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-circ.uits
Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-circuitsmasten met een klein
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat. TenneT ontkent nu
dat ze in de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen relatie is tussen de
plannen voor de windparken, die de verdubbeling in capaciteit zou kunnen verklaren.
4-circuits betekenen in werkelijkheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd, spreekt men in technische zin dus
eigenlijk over een 6-circuitsverbinding. In Noord-Brabant was dit een reden om het hele tracé te
wijzigen. Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel 'voorgelogen' te zijn.
Onduidelijk is waar dit dubbele vermogen voor nodig is.

•

Tevens is niet duidelijk waarom de lijnen bij het bestaande 150 kV station in Willem Annapolder
gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Willem Anna polder betekent dit dat de bestaande
380 kV bij de nieuwe Wintracks wordt gehangen en dat de oude vakwerkmasten daar kunnen worden
afgebroken. De al bestaande 150 kV blijft daar staan.
In Willem Anna polder wordt er gewisseld en zal de 380 kV op de al bestaande vakwerkmasten verder
gaan en wordt de 150 kV bij de Wintrackmasten opgehangen. De bestaande 150 kV vakwerkmasten
van Willem Annapolder tot Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is: waarom deze kruising?
Logischer zou zijn om de gehele 380 kV van Borssele tot Rilland bij de Wintracks te hangen en de al
bestaande 380 kV vakwerkmasten af te breken. Door het toevoegen van de 150 kV aan de nieuwe
masten, die een gemiddelde levensduur van 100 jaar hebben, kan de.ze verbinding op korte termijn
niet ondergronds worden aangelegd. Dit is een recente ontwikkeling waarbij TenneT de 110 k'V en 150
kV verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.

•

Door het opknippen van procedures is een zeer oneerlijke situatie ontstaan omdat interessante
alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd. De verschillende procedures
(uit breiding transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland, bovengrondse masten door Zeeland,
onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite allemaal over één en dezelfde
aansluiting, maar worden t och los van elkaar op nut en noodzaak beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedwres.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd Is, sluit
dit meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.

•

Ik zet grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden. Dit is in de Tweede
Kamer besproken, maar is er ook gesproken over hoever TenneT daarin mag gaan?
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•

Tijdens het broedseizoen boringen doen in Nationaal Park Oosterschelde; zandophogingen bij Borssele
etc. Mag dit zomaar?

•

Incorrecte communicatie: de getoonde plattegrond met de verbinding in de brief van minister Kamp
van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.

NATUUR & LANDSCHAP
•

•

•

•

•

•

•

•

Het Zeeuwse landschap w ord t ingrijpend en voor lange tijd (100 jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de
zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid.
Landschapscompensatie is gemakkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van
alle alt ernatieven alvorens een dergeHjke ingrijpende investering te doen.
Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude zeedijk rondom
Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van het dorp. Dit zal een spookachtige
uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden uitgekocht worden en al de oude karakteristieke huisjes
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij, zal dit een troosteloos geheel
worden.
Ter hoogte van Roelshoek fourageren op dit moment 9 velduilen. Dit zijn zeldzame vogels in
Nederland en zijn om die reden opgenomen in de rode lijst van diersoorten die extra bescherming
verdienen. Is hiernaar onderzoek verricht. Waarom w ordt hierover in de ter inzage gelegde stukken
geen melding van gemaakt?
Overigens kan men stellen dat door aanleg van de hoogspanningsmasten volgens het voorgestelde
bovengrondse tracé de buurtgemeenschap Roelshoek ten dode is opgeschreven en zal vervallen tot
een soort spookdorp.
Voor kite-surfers is het strandje in Krabbendijke een ideale plek om deze sport te beoefenen. Dit gaat
verboden worden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolking ook op deze manier
een populaire vrijetijdsbesteding ontnomen.
De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken op 100 meter vanaf de dijk
landinwaarts. Hoe verhoudt de Wintrack-mast in d e Oosterschelde zich tot de afspraken voor Natura
2000 gebieden? Omwonenden krijgen hoge boetes als ze in het broedseizoen bijvoorbeeld wormen
steken of zeekraal snijden, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal in datzelfde beschermde
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen voor
de vogels die in de draden van de Wintracks kunnen vliegen. Worden hiermee geen Europese
afspraken overschreden?
landschappelijke aantasting van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de windparken wil
TenneT precies daar aan land laten gaan waar in 2004 nog het Sloebos is aangelegd dat als
natuurcompensatie diende en tevens een duidelijke grens moest trekken tussen het dorp en de
industrie. Die grens wordt nu weer opgeschoven.
De ophoging van het transformatorstation in Borssele zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de
directe omgeving. Daar kan geen natuurcompensatie tegenop. De bliksemafleiders worden zelfs 26
meter hoog.

LANDBOUW/ ECONOMIE
•

•

•

•

Precisielandbouw in de omgeving van deze nieuwe verbinding wordt onmogelijk. Boeren klagen nu al
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. TenneT
wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg.
Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan.
RIVM-rapporten waarna tijdens beantwoording van vragen door uw personeel wordt verwezen, zijn
bij het RIVM onbekend.
De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fruitteelt is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heijn in de toekomst nog fruit afneemt als
dit onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft TenneT
geen vergoeding.
Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmogelijk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.

•

•

De gronden die in mijn bezit zijn en onder het geplande tracé liggen zullen voorgoed onbruikbaar zijn
voor precisielandbouw. Een eventuele woonbestemming wordt eveneens onmogelijk als deze te dicht
bij de geplande masten zou komen. Op welke wijze gaat u mij hiervoor compenseren ?
De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65 meter hoge masten, wordt het
landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële uitstraling. De vraag is of dit
wenselijk is. Deze twee industrieën bijten elkaar.

GEZONDHEID
•
Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4-+ 2circuits masten op zeer korte afstand van elkaar. ln de literatuur wordt ook een statistisch verband
gelegd tussen het voorkomen van de ziekte Alzheimer en de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningsverbindingen. Uw zogenaamde "voorzorgsprincipe" is een halfslachtige weergave van
uw zorgen op dit gebied. Iets is veilig of iets is onveilig. Het uitkopen van burgers die in de nabijheid
van deze hoogspanningsverbinding wonen om vervolgens dezelfde woningen te verkopen aan

belangstellenden die kennelijk bereid zijn de potentiële risico's te aanvaarden, is ronduit pervers te
noemen. Of u koopt bewoners uit en sloopt de woningen, om veiligheid te creëren; of u toont aan dat
er geen enkel risico van het wonen in de nabijheid van de geplande hoogspanningsverbinding bestaat.
Dan hoeft u ook niemand uit te kopen.
LANDELIJK
•
Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar Bom het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die een volksvertegenwoordiger als minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de
minister bereid om naast een internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de
Nederlandse burger te zijn en landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor ieder acceptabele
manier uit te voeren? Ook als deze duurder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door
Nederlandse burgers en bedrijven betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die
burgers en bedrijven van cruciaal belang moeten zijn. We willen allemaal groener worden, maar niet
ten koste van ons eigen landschap en gezondheid!
•

Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert dat de controle op TenneT niet goed
wordt uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelhouder en toezichthouder.
Daardoor is sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer
bevoegdheid moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen
moeten op voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kosten en achteraf.
Met dit Rijksinpassingsplan is de democratisch invloed ver te zoeken is. Volgens Europese wetgeving
(Arhus conventie uit 1998) moet de burger inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Het
feit dat bijv. de Westerschelde-optie niet is onderzocht, duidt erop dat deze afspraken niet worden
nageleefd.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspannningsverbinding Zuid-West 380 kV.
Om deze redenen verzoek ik u om deze zienswijze gegrond te verklaren, daarheen leidend dat het voorliggende
plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,
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Verzonden: Dinsdag 12 april 2016 13:45
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Een goed voorstel, maar absoluut niet toe te passen in onze situatie. Bomen hebben voor
ons geen zin, want nu kijken we al tegen de masten aan en straks nog meer. Als direct
betrokkenen worden we door de door u bedoelde bomen nog meer gedupeerd. Eversdijk is
van zichzelf al landelijk, er hoeft geen geld uitgegeven te worden om daar nog meer bomen
te planten.
Heeft u nog suggesties hierover?
Als u iets voor ons wilt doen als compensatie leg dan een geluid- en zichtwerend scherm aan
langs de A58.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wegen met bomen erlangs zijn gevaarlijk voor het verkeer. De Eversdijkseweg op onze
locatie is niet breed. Wanneer er bomen komen te staan is er voor het verkeer geen uitwijk
mogelijkheid meer, met als gevolg meer aanrijdingen met ... Ook leidt blad op de weg tot
ernstige gladheid. Wie gaat het opvegen, tot nu toe wordt hier nooit geveegd of gestrooid.
Wij voelen ons hierdoor ernstig belemmerd in onze mobiliteit.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ja, want forse bomen geven veel schaduw en dat betekent dat wij meer energie moeten
gebruiken omdat wij vroeger de verwarming en het licht aan zullen moeten doen. Onlangs
hebben wij geïnvesteerd in zonnepanelen. Door de geplande bomen zal de opbrengst
beduidend minder worden omdat er door de bomen eerder schaduw op onze panelen zal
komen. Forse bomen geven in de herfst veel blad, dat betekent dat wij veel meer werk aan
tuinonderhoud krijgen. Wie gaat dat betalen?
Reactie
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Zienswijze ingediend door:

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Borssele, 10 april 2016.
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbe sluit, het Milieueffec trapport en het ontwerp-inpassingspla
n
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV (west )

L.S.,
Langs deze weg wil ikals belanghebbende inwoner van Borssele - onder voorbehou d van alle
rechten- een
zienswijze indienen tegen de voorgenom en aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West
door de
provincie Zeeland.
Als inwoner van Borssele het ik direct te mi:lken met de aanleg van de nieuwe 380kV
Hoogspanningsverbinding. Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

PROCEDURE
1.

Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele)
om
aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan
de
orde. De latere motivatie past dan ook niet bij liet huldig voorligend e plan.

2.

Verder Is de hoeveelhei d informatie van een dermate omvang, dat de relatie beschikba re tijd
tot
deadline ondoenlijk voor een burger zijn om een dergelijk dossier goed op te kunnen nemen
Dit is in strijd met het beginsel van equality of arms.

3.

Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uit oefenen op grote Rijks projecten. Een gevolg
is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd, wat in strijd is met de Arhus conventie
uit
1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen . Ik hou de Nederlands
e
overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzoch t wordt.

4.

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en ondanks meerdere
verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister Kamp geweigerd. Omroep
Zeeland bericht op 16 januari 2015: nstroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken
wat het
nut en de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Dat vinden alle
partijen in Provinciale Staten."
In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN ONDERZEESE alternatiev en, met name
het
Westersch elde-altern atief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan
het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resultaten
van deze
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blad 2.
quickscan in december 2015 gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland 0
kilometer ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk . Omdat in de procedure
alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan wij op het standpunt van de Provincie en gemeenterad en die juist gepleit hebben
voor onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een
motie aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat (citaat): •er geen noderonden oek is
gedaan noar de mogelijkheid von een onderwater verbinding/lJdat de mogelijkhede n voor onderwater
verbinding destijds mondeling en zonder onderbouwin g zijn afgedaan; en van mening zijnde dat affe
alternatieven afdoende onderzocht dienen te worden; spreekt uit dat een gedegen onderzoek naar de
mogelijkheid van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde,
als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van
de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;
Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provinciale Staten zijn niet
overtuigd door het verhaal van het ministerie en Ten net. Zij blijven voorstander van een ondergronds
hoogsponnrn gstracé."
Kortom: ik maak bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door Tennet
niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek, wat tevens MER-plichtig is.
5.

Het verzwaren/ opwaarderen van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de
onmogelijkhe id slecht beargumente erd. De redenatie van TenneT en het ministerie van EZ Is niet juist
als ze beweren dat de nieuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens
dat er afvoer capaciteit nodig is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op
zowel huishoudelijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt er een lSOkV hoogspanningsverbinding
naar Noord Brabant, en gaat vanaf 2017 de ELSTA centrale 100% voor DOW produceren, waarmee de
440 Mw die nu door de Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu weinig marge, door de wijzigingen op korte termijn en het lokale verbruik (en het mogelijk
eerder wegvallen dan gepland van de kerncentrale ) is er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al
met het huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundel geleiders kan het huidig
tracé kan ook al van 3290 Mwatt opgewaardeerd worden naar een transport van 5270 Mwatt
nominaal transport vermogen
Dit alternatief wordt nu door TenneT en het ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd omdat het
Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou komen te liggen, maar er is niet
overtuigend beargumente erd waarom dit niet kan. De centrales kunnen doordraaien op het lSOkV Net
voor de periode dat ze niet kunnen leveren op het 380kV net.
Tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Delta op 7 april bleek dat de Sloecentrale nagenoeg
continue stil staat.
Het gaat hier duidelijk om een 'niet w illen', immers waar een wil is, is een wegl

6.

Met betrekking tot de huidige productie- en afvoercapaci teit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijdens het Algemeen Overleg op 14 maart 2016 j.1., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken
dat TenneT al jarenlang geen onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten.
Minister Kamp sprak over 2100MW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden
afgevoerd. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle
geproduceerde energie moet via de 380kV worden afgevoerd. In een brief aan de gemeenteraad
Reimerswaal (gedateerd 24 februari 2016) schreef minister Kamp dat de Zeeuwse belasting 200-550
MW is. Waarom zei minister Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende
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Blad3.
Kamerleden te woord stond? En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente
Reimerswaal noemt, komt niet overeen met wat het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD)
hierover vermeldt.
KCD 2013 / Deel 2 blz 84:
12.1.5 Te verwachten ontwikkeling en in Regio Zuid Zeeland ... De belasting, zoals voorzien door
regionaal netbeheerder DELTA Netwerkbedr ijf (DNWB), nemen toe met percentages van nihil tot
maximaal 2,5%. De belastingvraa g ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in 2014 naar 713 MW in

2023.
Ik begrijp dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een 150kV lijn vanuit Borssele naar

=

Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA + 330 MVA 1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast
produceerd de Sloecentrale zelden op maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer
onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.

7.

Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van de redenen dat de
Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een onderzeese kabel een zogenaamde punt-tot-pun t
verbinding is en geen ringverbinding kan zijn. Het Nederlandse net is een van de meest betrouwbare
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de tijd elektriciteit. De
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouwbaar der te maken door middel van
een zogenaamde ring-netwerk .
Hoe kan het überhaupt dat er in Zeeland een 4-circuits 380kV wordt gerealiseerd, pal naast een oude
2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracé-wijziging leidde? Immers, 4-circuits mag
voor Nederland niet in een EU ring worden opgenomen! Zie TenneT-film op Youtube die dit uitlegt:
https:/Lw_ww.voutu b_e.com/wa tch ?v_=vnhbUL30a Hw
Titel: 'Uitleg w ijziging tracé Brabant', geplaatst op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380kV parallel-tracés in om energie weg te krijgen uit Borssele naar Riiiand met totaal 4
circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet meer in een EU ring of EU netwerk (380 KV) worden
opgenomen. Hierdoor blijft Zeeland kwetsbaar als stroom-schiereiland, en wordt de
leveringszekerheid van een EU-ringnetwerk minimaal, en de risico's maximaal.

8.

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-circuits
Wintrackmasten, de brochures laten namelijk afbeeldingen zien van wintrackmasten met 2-clrcuits.
Door de kabels aan de binnenkant wordt het elektro magnetisch veld uitgedempt tot een smal
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat, waarbij ook
kabelbundels aan de buitenzijde worden opgehangen.
TenneT ontleent nu dat ze in de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen
relatie is tussen de plannen voor de windparken, die de verdubbeling in capaciteit nog enigszins zou
kunnen verklaren, terwijl het KCO ( Kwaliteits- en Capaciteits Document) uit 2013 duidelijk spreekt van
realisatie van een dubbelcircui t 380kV-verbinding Borssele-Tiiburg met een transportverm ogen van 2 x
2635 MVA.
4-clrcuits betekent in werkelijkheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men in technische zin dus
eigenlijk over een 6-circuitsverbinding. In Brabant was dit een reden om het hele tracé te wijzigen.
Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel dat wij als belanghebbenden, al dan
niet bewust, onjuist geïnformeerd te zijn.
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Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelprojecten, een onwenselijke situatie
ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd . De
verschillende deelprojecten (uitbreiding transformato rstation Borssele, koppelstation Rilland,
bovengrondse mast en door Zeeland, onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite
allemaal over een en dezelfde verbinding maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak
beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformato rstation Borssele gehonoreerd Is, sluit
dit meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.

NATUUR & LANDSCHAP

9.

Het Zeeuwse en Borselse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd (100 jaar) aangetast. Dit zou
niet alleen de zorg van omwonende n moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een
verantwoord elijkheid. Landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar heeft weinig aandacht en
blijft ver achter In de planvorming.
Ik vind dat de mogelijkheden en beslissingen over compensatie duidelijk en helder moeten zijn
voordat d it vergunningtr aject onherroepeli jk wordt verklaard.

10. Natuurcompe nsatie Borssele,
In 1998 IS een convenant gesloten met verschillende partijen die mee financieren aan de
totstandkoming van groenproject 't Sloe. Behalve Gemeente Borsele en Vereniging
Natuurmonu menten, zijn dit onder andere de Provincie Zeeland, de ministeries van VROM en EZ,
Zeeland Seaports, NV Westerscheldetunne l en Natuurcomp ensatie Westerschelde.
Een prachtig initiatief waar zich momenteel een m ooi gebied ontwikkeld waarin flora en fau na een
plaats krijgt. Grot e d elen van dit gebied zijn in 2004 aangeplant met Inheemse boomsoorten en
struweel gebieden zoals die In Zeeland voorkwamen na de eerste bedijkingen enkele eeuwen geleden.
Op het bord langs de Weelweg staat met trots de onderstaande tekst geschreven.

Groene Buffenone
Waar een paar jaar geleden akkers lagen, treft U nu een waat'fkvotle groene bufferzone aan tussen
fndustrle en landschap.
Borsele die hoor lnwonetS ~rgroen en ~not wil bletkn.
Al zijn de bomen nu nog }onlJ, no vrrloop vcm tl/d zullen de raJfittOfle Installaties en schootstttn

pijpen door hoge bomen aan het zicht onttrokken worden.
Zo trekken we duldetljk een grens, tot hier en niet verder.
Na alle impact van vele wijzigingen in de afgelopen decennia op het dorpje Borssele was dit voor de
bewoners van Borssele •eindelijk" een impuls voor leefbaarheid en woonbeleving.
Door de plannen van ZW380kV met nieuw te realiseren 380kV windtradcmasten van 65.00 mtr. hoog
wordt dit nat uur plan op een verdere ontwikkeling geheel beperkt zo niet onmogelijk en worden de
doelstellingen zoals gesteld niet gehaald.

ll. Belemmeren de strook
Onder en direct naast deze 380kV hoogspanningsverbinding en bevindt zich de z.g.n. belaste strook of
belemmeren de strook. In deze strook mag geen hoge beplanting staan, en tegelijkertijd moeten de
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hoogspanningsmasten goed bereikbaar zijn in verband met onderhoudswerkzaamheden en/of
calamiteiten.
De strook betreft een breedte van 68.00 meter, en een lengte van ca. 2500.00 meter. Dit resulteert in
een oppervlakte van 17 Hectare 1
De vraag is :Hoe, waar en wat wordt gecompenseerd 1 Medio April 2016 bij het uitgaan van deze
zienswijze was dat bij mij nog niet bekend.

12. Ruimtelijke Impact transformato rstation.
De verdere impact betreft een forse uitbreiding van het schakelstation, zowel in de X, Yoppervlakte als
ook in de Z hoogte.
Velden met pylonen, portalen en railuitbreidingen zijn gepland in de zuidelijke richting nabij het
aangrenzende natuurgebied en het dorp Borssele.
Om aan veiligheidseisen van overstromingen te kunnen voldoen zal het niveau eerst omhoog gebracht
worden, waarmee de dominantie van deze ruimtelijke inpassing extra overheersend wordt.
Dit betekent voor de woonbelevin g en leefbaarheid in Borssele fors inleveren.
Tevens gaat op- en afschakelen met een luid knetterend lawaai gepaard, en geven de grote
transformato ren een zwaar brommend geluid, wat bij vochtig weer gecombineerd wordt met een
knisperend geluid van stroom ontlading.
Als bewon~ van Borssele gaat mijn grote bezorgdheid dan ook uit naar het versterken van het
akoestisch klimaat op termijn die zal leiden tot een cumulatie in de invloedssfeer van alle
geluidsbronnen samen. Iets wat zich tevens bij bepaalde klimatologische omstandigheden versterkt,
en geen dag, avond of nacht beperkingen kent.

13. Draadslachtoffers: de hoogspanningslijnen zullen extra sterfte van vogels veroorzaken, zeker met de
nieuwe Wintrad<masten, waar de draden onder elkaar worden aangebráefit.
Dit in contrast op het naastgelegen natuur/ fourage gebied.
GEZONDHEID
14. Een ander zeer belangrijk bezwaar is de angst voor gezondheidsrisico's voor mens en dier als gevolg
van elektro magnetische straling en fijnstof.
Een belangrijke reden hierin is dat de wetenschap nog niet in staat is om definitieve uitspraken te
doen over de gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van magnetische straling van
hoogspanningsleidingen of schakelstations. Ook het RIVM kan slechts uitspraken doen op grond van
de huidige stand van de wetenschap en moet een voorbehoud maken naar de toekomst ('Voor zover
nu bekend "". N). Door tegenstrijdige wetenschappelijke onderzoeksresultaten, ook van
gerenommee rde instanties en wetenschappelijke instituten in binnen- en bultenland, wordt deze
ongerustheid alleen maar versterkt.
Zolang er nog geen wetenschappelijke consensus en uniforme regelgeving is over de gevaren van
blootstelling aan magnetische velden en fijnstof zullen mensen zich zorgen blljven maken.
15. Geluidsoverlast:
Een niet te onderschatten nadelig effect van hoogspanningsmasten is het 'zingende geluid van de
kabels bij wind en de masten zelf. Daarnaast bestaat het verschijnsel corona (deelontladingen in de
lucht, een brommend geknetter dat optreedt bij vochtig weer. Geluidsoverlast is hinderlijk voor ieder
mens

Voedselkwa liteit landbouw/ fruitteelt
16. Precislelandb ouw In de omgelling van deze nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding wordt onmogelijk.
Agrarlêrs klagen nu al over GPS systemen die in storing vallen, of geheel uitvallen. Deze effecten leiden
tot ernstige beperkingen, die door Tennet al te makkelijk weg gewimpeld worden.
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Ook het vliegen met drone's om een digitaal beeld te geven van de status en groeiproces van
landbouwproducten zal in de omgeving van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbin ding onmogeljk
worden.
17. Ook is er met name in de fruitteelt bezorgdheid naar de voedselkwaliteit als gevolg van drupschade op
(fruitteelt) gewassen.
De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden.
In dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de landbouw en fruitteelt is dit een serieuze
bedreiging van de lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heijn in de toekomst
geen fruit meer wil hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke
toekomstige schade geeft TenneT geen vergoeding.
18. Daarnaast zullen de hoogspanningsmasten met kabelbundels een waardevermindering van onroerend
goed en ( landbouw) grond tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct onder
de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand ( net ) buiten de zone woont en
zijn WOZ-waarde fors ziet dalen.

LANDELIJK/ EUROPEES
19. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar Bom het Energieakkoord
maarte halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast een
internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook
als deze duurder uitpakken? Het 380kV hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en
bedrijven betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en bedrijven van
cruciaal belang moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen
landschap, gezondheid en woonbeleving.
Tot zover een aantal van mijn bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding ZuidWest 380 kV
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven worden gekozen.
Hoogachtend,
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Zienswijze ingediend door:
Naam:
St raat:

Postcode:

Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Miiieueffectrapport en het ontwerp-inpasslngsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze Indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoner van Vlake heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. M ijn voornaamste bezwaren
tegen bovengenoemde besluiten zijn:
PROCEDURE
•

Na verloop van zeven Jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om
aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de orde.
De latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.

•

Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energietak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en
het waarschijnlijker wordt dat in de zeer nabije toekomst grote stroomproductiecapaciteit zal
wegvallen. Omroep Zeeland berichtte op 20/02/2016: "Nu het bedrijf moet splitsen in een
netwerkbedrijf en een energiebedrijt vormt de kerncentrale een groot probleem. De centrale draait
met zo 'n groot verlies, dot de energietok van Delta zelfstandig niet overeind kon blijven.•

•

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en ondanks meerdere verzoeken
is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister Kamp geweigerd. Omroep Zeeland bericht
op 16 januari 2015: "'Stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en de
noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Dot vinden afle partijen in
Provinciale Stoten.H
In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland unaniem
opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerschelde-alternatief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze
quickscan in december 2015 gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in zeeland 0
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kilometer ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk. Omdat in de procedure
alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan wij op het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben
voor onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een
motie aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader onderzoek is
gedaan naar de mogelijkheid van een onderwater verbinding;dat de mogelijkheden voor onderwater
verbinding destijds mondeling en zonder onderbouwing zi;n afgedaan; en van mening zijnde dat alle
alternatieven afdoende onderzocht dienen te worden; spreekt uit dot een gedegen onderzoek naar de
mogelijkheid van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde,
als oltemotief op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van
de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;
Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen In Provinciale Stoten zijn niet
overtuigd door het verhaal van het ministerie en Ten net. Zij blijven voorstander van een ondergronds
hoogsponningstracé. "
Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese altematlef door Tennet
niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek. Daarnaast wijzen wij u ook op het
Onderzoek van de Universiteit van Twente in samenwerking met Tennet voor de superkabel, zie

bijlage.
•

Het verzwaren van het bestaande hoogspannlngstracé Is 11iet onderzocht en de onmogelijkheid slecht
beargumenteerd. De redenatie van TenneT en het ministerie van EZ Is niet juist als ze beweren dat de
nieuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig Is. We zijn het met elkaar eens dat een capaciteit van
1900 MVA minimaal nodig is. Als is er weinig marge, die capaciteit is er wel op dit moment, met een
opwaardering van lOOOMW (en het mogelijk wegvallen van de kerncentrale= 485MW, en de ELSTA
centrale (440 MW) die vanaf 2017 volledig voor DOW gaat produceren) zou veel meer dan de nodige
capaciteit gegenereerd worden. Dit alternatief wordt nu door TenneT en het ministerie van EZ resoluut
van tafel geveegd omdat het Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou komen te
liggen, maar er is niet overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan. Zeker bij de kanaalovergang
bij Vlake voor ons als omwonende zou dit een passende oplossing zijn, door vanaf mast 1056 tot en
met mast 1067 het bestaande tracé te verzwaren (bron: Kaart Traceé ZW380KV Gemeente Borsele)! De
centrales kunnen worden gecompenseerd voor de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat hier
duidelijk om een 'niet willen', immers waar een wil is, is een weg!

•

Met betrekking tot de huidige productie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijden het Algemeen Overleg op 14 maart j.1., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken dat
TenneT al jarenlang geen onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten. Minister
Kamp sprak over ZlOOMW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden afgevoerd . Hij
gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle geproduceerde energie
moet via de 380kV worden afgevoerd. In een brief aan de gemeenteraad Reimerswaal (gedateerd 24
februari 2016) schreef minister Kamp dat de Zeeuwse belasting 200-550 MW is. Waarom zei minister
Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende Kamerleden te woord stond?
En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente Reimerswaal noemt, komt niet overeen
met wat het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) hierover vermeldt.
KCD 2013 / Deel 2 blz 84:
12.1.5 Te verwachten ontwikkelingen in Regio Zuid Zeeland ... De belasting, zoals voonien door
regionaal netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf {DNWB), nemen toe met percentages van nihil tot
maximaal 2,5%. De belastingvraag ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in 2014 naar 713 MW in
2023.
We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een 150kV lijn vanuit Borssele naar
Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA + 330 MVA = 1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast
produceren de centrales zelden op maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer
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onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.
•

Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van de redenen dat de
Westerschelde optie niet realistisch is omdat een onderzeese kabel een zogenaamde punt-tot-punt
ver binding is en geen ringverbinding kan zijn. Het Nederlandse net is een van de meest betrouwbare
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de tijd elektriciteit. De
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het net nog betrouwbaarder te maken door middel van een
zogenaamde ring? In het geval er regelmatig sprake zou zijn van stroomuitval, zou dit te begrijpen zijn
maar met een dergelijke betrouwbaarheid lijkt dit overdreven. Hoe kan het überhaupt dat er in
Zeeland een ring -verbinding wordt gerealiseerd, pal naast een oude 2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant
tot een drastische tracé wijziging leidde? Immers, 4 circuits mag voor Nederland niet in een EU ring
worden opgenomen. Zie TenneT-film op Youtube die dit uitlegt: https.//www.you· ub .com/watch?
v=vnhbUL30aHw
Titel: 'Uitleg wijziging tracé Brabant'. geplaatst op 25 augustus 2014.

•

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-circui t s
Wintrackmasten. Echter inmiddels hebben w ij begrepen dat het gaat om vakwerkmasten, dit blijkt niet
duidelijk uit de stukken die ter inzage liggen. Wel is aan de plankaarten te zien dat er voor de mast
1062 een andere markering gebruikt wordt. Hierdoor is er een onvolkomenheid in de vergunning en
dient er een correctie plaats te vinden.

•

In de bijlage ontbreekt de kaart van mast 1062 waarop de hoogte vermeld staat, hierover zijn
verschillende maatvoeringen gecommuniceerd, echter een mast van 100 meter, conform de laatste
communicat ie heeft teveel impact op de leefomgeving van Vlake. De vergunningsaanvraag dient op dit
punt aangevuld te worden.

•

Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelproject en, een onwenselijke situatie
ontstaan omdat interessante alternat ieven op die manier al op voorhand w orden geëlimineerd. De
versch illende deelprojecten (uitbreiding transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland,
bovengrondse masten door Zeeland, onderzeese kabel van het w indpark naar Borssele) gaan in feite
allemaal over een en dezelfde aansluiting maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak
beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd is, sluit dit
meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.

•

Wij zetten grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden, Vlake heeft veel
last van verkeershinder en de kanaalweg wordt ook gebruikt voor fietsers. De toenemende
werkzaamheden baart ons zorgen m.b.t. veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast willen w ij u er expliciet
op wijzen dat de wegen rondom Vlake, kamperweg, Vl akeweg en Reeweg niet geschikt zijn voor extra
verkeersbewegingen. Werkverkeer en sluipverkeer MOET hier geweerd worden.

•

Tennet is inconsequent in informatie: de getoonde plattegrond met de verbinding in de brief van
minister Kamp van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tra cés.

•

Wij zetten grote twijfels bij de resultaten van het bodemonderzoek (BRON: BIJLAGE ZW380KV WABO
Reimerswaaal d .d . 29-04-2015) De masten 1062-1063-1064 hebben betrekking op de regio Vlake. Naar
onze mening is het onderzoek op de masten 1063 -1064 inconsistent herhaaldelijk staat vermeld dat er
geen noodzakelijk onderzoek dient plaats te vinden ook in de eindconclusie, echter in de
samenvattende tabel staat als eindconclusie vermeld " nader onderzoek noodzakelijk". Bovendien blijkt
uit het onderzoek op mast 1062 een lichte vermelding in het water, waarbij de conclusie getrokken
wordt dat deze uit de doorvoerende sloot komt. Echter op de perceel is registree rde vervuiling van
toepassing, waarbij de betrouwbaarheid van het onderzoek in twijfel brengen. Wij vragen u nader
onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van het onderzoek en de conclusies.

•

Yerseke Moer(= Natura 2000) betreft een vogelbeschermingsgebied. De Oosterschelde en de Yerseke
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Moer zijn een Natura 2000 gebied. Hoe verhouden de masten zich tot de afspraken voor Natura 2000
gebieden? Omwonenden en bedrijven moeten voldoen aan strenge regelgeving, hoe kan het dan dat
TenneT zo'n enorme mast in datzelfde beschermde gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen
tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen voor de vogels die in de draden van de masten
kunnen vliegen. Getoetst moet worden of hiermee geen Europese afspraken worden overschreden.

NATUUR & LANDSCHAP
•

Tot nu toe is het gebied ten Noorden van de spoorlijn, met daarin de Yerseke Moer, een bijzonder
stiltegebied. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken
gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om
de soorten en leefgebieden in stand te houden De Natura 2000-gemeden maken deel uit van een
samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. De bewoners van Vlake en
omstreken waarderen dit gebied en willen dit ook zo behouden. Velen van ons hebben gekozen voor
wonen in deze regio voor de rust en de recreatiemogelijkheden die het gebied heeft. De bewoners
ervaren het dan ook onwenselijk dat deze wordt aangetast door hoogspanningsmasten; vanwege de
gezondheidsrisico's en de vele vogelslachtoffers die hoogspanningsmasten jaarlijks eisen.

•

Het zeeuwse landschap wordt Ingrijpend en voor lange t ijd {100 jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de
zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid.
Landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van alle
alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende investering te doen.

•

Expliciet vragen wij aandacht voor de landschapsaantasting van Vlake, Ten net heeft aangegeven dat
hierdoor Vlake expliciet in aanmerking komt voor verevening. Echter het duurt jaren voordat
beplanting de omvang bereikt zoals voorgesteld (en de vraag is of dit zelfs haalbaar is) en voegt niets
toe. Ons inziens is dit de gebruikelijke landschappelijke inpassing. Over andere vormen van verevening
valt niet de praten, wij verzoeken u de vereveningsplannen nogmaals te onderzoeken.

•

Wat zou u ervan vinden om een immense grote stalen constructie met tientallen dikke kabels als
uitzicht te hebben? Dat is toch wel anders dan het landelijke karakter wat wij nu hebben. En dit geldt
dus niet alleen voor de mensen die aan de rand wonen, maar ook voor de recreanten die genieten van
de mooie natuur.
Een niet te onderschatten nadelig effect van hoogspanningsmasten is het 'zingende geluid van de
kabels bij wind. Daarnaast bestaat het verschijnsel corona (deelontladingen in de lucht, een brommend
geknetter dat optreedt bij vochtig weer. Geluidsoverlast is voor een ieder hinderlijk, maar binnen een

•

"stilte" gebied ter bescherming van de vogels absoluut ongepast!
LANDBOUW/ ECONOMIE
•

Predsielandbouw in de omgeving van deze nieuwe verbinding wordt onmogelijk. Boeren klagen nu al
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. TenneT
wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg.

•

Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan.
De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fruitteelt Is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heljn In de toekomst geen fruit meer wil
hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft

•

TenneT geen vergoeding.
•

Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmogelijk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.

•

De straling kan impact hebben op de vruchtbaarheid van dieren.
De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland, waaronder ook Vlake.
Wanneer de entree van Vlake en het natuurgebied De Yersek Moer, ontsierd zal worden door 100
meter hoge masten, wordt het landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële
uitstraling. De vraag is of dit wenselijk is. Deze twee industrieën bijten elkaar.

•
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•

Daarnaast is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardevermindering van huizen tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct
onder de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand net bulten de zone woont en
zijn WOZ-waarde toch ziet dalen. Wij krijgen deze mast nu letterlijk In onze (achter)tuin.

Ligging
•

De nieuwe hoogspanningsmast kruist de snelweg en de oude rijksweg voor/ na de t unnel. In het
verleden Is gebleken dat er met de hoogspanningsmasten calamiteiten op kunnen doen. Wanneer dit
zich op dit punt voordoet zal dit zorgen voor grote logistieke problemen. Inmiddels bent u bekend met
de grote gevolgen en de negatieve publiciteit dat dit met zich meebrengt.

•

Route gevaarlijke stoffen komt over de Vlakebrug en komt daarmee heel dicht bij de
hoogspanningsmast, is dit risico onderzocht?

•

Hoeveelheid gevaarlijke en calamiteitgevoelige objecten in een klein gebied: Nabij het noorden van
Vlake en Kapelle is een leidingstraat gelegen met diverse transportleidingen, waaronder ook een zware
gasleiding. Daarnaast ligt er nog een de olieleiding, het is een leidingstraat dus wat ligt er nog meer?
Aan de Zuidkant van Vlake is de Vlaketunnel. Onlangs is duidelijk gebleken al deze objecten niet zonder
risico's zijn op allerlei gebied: gevarenrisico, overlast bij calamiteiten, risico van schade aan de
woningen door herstelwerkzaamheden aan de Vlaketunnel. De hoogspanningsmast is hier precies
tussenin gelegen en heeft ook zo zijn risico's ik noem hierbij de stralingsrisico's maar ook calamiteiten
zijn niet uitgesloten, Alles komt in Vlake bijeen en dit baart ons zorgen. De leidingen zijn gelegd op
basis van voorschriften die vele jaren oud zijn, en die dus geen rekening kunnen houden met de
nieuwe ontwikkelingen in de landbouwmechanisatie. In diverse industrieën worden de regels met
zekere regelmatig getoetst aan de nieuwe ontwikkelingen in het vak, en worden de installaties
dienovereenkomstig aangepast (nieuw voorbeeld: de kerncentrale Borssele die voor honderden
miljoenen Euro's destijds werd aangepast aan de nieuwe veiligheidsinzichten). Blijkbaar is dit niet
gebeurd met de normen voor leidingstraten. Een bijzonder risico daarbij is de gasleiding, van ca. 1
meter doorsnede, met een werkdruk van ca. 50 bar, Deze leiding loopt dicht langs diverse bebouwing
in Vlake en Kapelle. Naar verluidt, loopt de leiding zelfs volgens de bestaande voorschriften te dicht bij
bebouwing. De gevolgen van een lek zijn niet te overzien. Het gas zal ontsnappen en een zgn. gaswolk
vormen. Al deze ontsteekt (een sigaret is voldoende, of zelfs als een vonk in een schakelaar) blijft er
van Vlake niets over. Niet alleen worden alle huizen weggevaagd, ook zal alles wat brandbare stoffen
bevat (benzinetanks, gastanks) door de immense hitte ontploffen. Gaswolkexplosies zijn een bekend
risico. Alweer voor de centrale Borssele: men heeft gekeken naar de mogelijk gaswolken die kunnen
ontstaan door lekkende gastankers voor de kust. Voorzieningen zijn aangebracht om de w olk t ijdig te
ontsteken en de centrale is tegen de druk- en hittegolf bestand. Zeker, dat is een ander risico dan die
paar buizen en bewoners van Vlake. Maar toch lijkt het ons dat dat risico beter in kaart moet worden
gebracht. Er is geen afsluiter is tot aan Woensdrecht, en dat deze bij calamiteiten met de hand moet
worden gesloten. Dit klinkt bijna ongelooflijk. Omdat onmiddellijk ingrijpen vereist is dient dit
automatisch te gaan. Bovendien: menselijk falen is waarschijnlijk als direct moet worden ingegrepen.
Alweer kernreactoren: daar is de beveiliging zo geautomatiseerd dat de operator in de regelzaal de
eerste 10 minuten na een storing /ongeval in het geheel niets hoeft te doen (Borssele: 30 minuten): hij
hoeft alleen de automatische acties te verifiëren. Bij een gaslek in Vlake, zonder automatische
bescherming, kan het dus minuten duren vóór er wordt ingegrepen. De hoeveelheid gas in de leiding
tot Woensdrecht ts sa. 20.000 rn3, bij een druk van SO bar. Dit wordt na expansie tor 1 bar
(omgevingsdruk) dus SOs zoveel : 1.000.000 m3 gas. Dit zal in de praktijk minder zijn, omdat de
uitstroming geringer wordt naarmate de druk daalt (en het gas daarbij bovendien afkoelt). Maar als
10% uitstroomt, is dat nog altijd 100.000 m3. M.l. dienen de volgende punten beschouwd. In
combinatie met stroomkabels een ongekend risico. De Gasunie zal waarschijnlijk reageren dat de
kansen op storingen voldoende klein zijn en geen verdere maatregelen nodig zijn. Maar ook kleine
kansen dienen ernstig genomen te worden.

GEZONDHEID
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•

Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren?

•

Er zijn bewoners die LETIERLIJK het effect van een hoogspanningsmast op de gezondheid hebben
ervaren. Een oude hoogspanningsmast die is verwijderd heeft bij een aantal mensen direct tot een
verbetering van de gezondheid geleid.

•

Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het magnetisch veld te
bepalen in de oude situatie. Een dergelijke meting zou door iedere ongeruste burger, die binnen een
straal van 1 kilometer van de masten woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, indien de
plannen doorgang vinden, na de in gebruik name van de masten opnieuw een meting uit te voeren en
zo inzicht te verschaffen in de sterkte van het magnetisch veld waar wij als burgers aan bloot gesteld
worden. In gesprekken met Tennet is tot nu toe terughoudend op dit voorstel gereageerd.

•

Onderzoeken zijn gericht op een omgeving waar meer een landklimaat van toepassing is. Uit de
onderzoeken blijkt onvoldoende wat de invloed is op de straling en de overige effecten van de zeeuwse
zoute luchtklimaat op de draden, koppelingen en de masten, logischer wijs zou er een ioniserend effect
kunnen ontstaan. Er moeten dus plaatselijke onderzoeken verricht worden.

•

Wij gebruiken weiland waar de draden over komen nu is onze vraag wat zijn de gevolgen voor de
paarden die in deze wei lopen uit onderzoeken in het verleden is gebleken dat de vruchtbaarheid
negatief beïnvloed wordt door aanwezigheid van hoogspanningsdraden

LANDELIJK/ EUROPEES
•

Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar B om het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast een
internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook
als deze duurder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en bedrijven
betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en bedrijven van cruciaal belang
moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen landschap en
gezondheid!

•

Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert de controle op TenneT niet goed wordt
uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelhouder en toezichthouder. Daardoor
sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer bevoegdheid
moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen moeten op
voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en Noodzaak. Niet
alleen op kosten achteraf.

•

Verder is de informatievoorziening erg technisch, onmogelijk te volgen voor de gemiddelde burger, dit
is in strijd met het beginsel van equality of arms.

•

Doordat voor de aanleg gronden van burgers/boeren onteigend worden is sprake van een
onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht. In strijd met artikel 1, eerste protocol van het
Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. z

•

Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen op grote Rijks projecten. Een gevolg is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd dit is in strijd met de Arhus conventie uit
1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Wij houden de
Nederlandse overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.
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Tot zover enkele be.zwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan t e
vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven worden gekozen.
Hoogachtend,

handtek
Naam•
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Zienswijze ingediend door:
Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:
10 Aprîl
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerp-inpassingsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 lcV

LS.,
langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoner van Krabbendijke heb Ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. Mijn voornaamste
bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
PROCEDURE
1.

Na verloop van zeven jaar Is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om
aanleg van de hoogspanningsverbin ding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de orde.
De latere motivatie past dan ook niet bij het huldig voorliggende plan.

2.

Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant Zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energietak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en
het waarschijnlijker wordt dat in de zeer nabije toekomst groite stroomproductiecapa citeit zal
wegvallen. Omroep Zeeland berichtte op 20/02/2016: "Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbedrijf en
een en~g~bedrijf, vormt de kemcentro/e een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot verlies, dat de
energletak van Delta zelfstandig niet overeind Icon blijven.•

3.

In Zeeland ontbreekt een breed maatsci"lappelijk en politiek draagvlak en ondanks meerdere verzoeken
is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister Kamp geweigerd. Omroep Zeeland bericht
op 16 januari 2015: "Stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en de noodzaak zijn
voor een nieuw hoogspanningsnet 011er land in Zeeland. Dot vinden alle partijen in Provinciale StatMJ."

In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland unaniem
opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerschelde-alternatief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resulta ten van deze
quickscan in december 2015 gepubliceerd werden, condudeerde minister Kamp dat er in Zeeland 0
kilometer ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk. Omdat in de procedure
alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
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afgewogen, staan wij op het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben
voor onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een
motie aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat (citaat): "er gefm nadttr ondttnOllk is g#tdaan
naar de moge/ijkh.id van Hn ondttrwater verbinding;dat de mogelijkheden voor ondttrWatt1r verbinding destijds
mondeling en zonder onderbouwing zijn afgedaan; en van mening zijnde dat alle alternatieven afdoende
ondenocht dienen t• worden; spreekt uit dat een gedegen onderzO#lk naar de moge/ijkht1id ll'lln een verbinding
door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde, als alternatief op een nieuwe bovengrondse
hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van de voorbereidingen op de rulmtelljlce procedure;
Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provinciafe Stoten zijn niet overtuigd door
het verhaal van het m inisterie en Tennet. Zij blijven voorstander van een ondergronds hoogspanningstracé. H
Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door Tennet
niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
4.

Het verzwaren van het bestaande hoogspannlngstracé Is niet onderzocht en de onmogelijkheid slecht
beargumenteerd. De redenatie van TenneT en het ministerie van EZ is niet juist als ze beweren dat de
nieuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens dat er afvoer
capaàteit nodig is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op zowel
huishoudelijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt er een 1.SOkV hoogspanningsverbinding naar
Noord Brabant, en gaat vanaf 2017 de EL.STA centrale 100% voor DOW gaat produceren, waarmee de
440 Mw die nu door de Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu weinig marge, door de wijz.i gingen op korte termijn en het lokale verbruik (en het mogelijk
eerder wegvallen dan gepland van de kerncentrale ) is er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al
met het huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundel geleiders kan de transport
capaciteit zelfs fors opgewaardeerd worden met 1 gigawatt per circuit.
Dit alternatief wordt nu door Tennef en het ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd omdat het
Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou komen te liggen, maar er is niet
overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan. De centrales kunnen worden gecompenseerd voor
de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een
wil is, is een weg!

5.

Met betrekking t ot de huidige productie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijden het Algemeen Overleg op 14 maart j.I., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken dat
TenneT al jarenlang geen onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten. Minister
Kamp sprak over 2100MW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden afgevoerd. Hij
gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle geproduceerde energie
moet via de 380kV worden afgevoerd. In een brief aan de gemeenteraad Reimerswaal (gedateerd 24
februari 2016) schreef minister Kamp dat de Zeeuwse belastlng 200-550 MW Is. Waarom zei minister
Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende Kamerleden te woord stond?
En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente Reimerswaal noemt, komt niet overeen
met wat het Kwaliteits- en Capacite.i tsdocument (KCD) hierover vermeldt.
KCD 2013 / Deel 2 blz 84:
12.l.5 Te verwachten ontwikkelingen in Regio luid Zeeland ... De belasting, zoals voonï.n door regionaal
netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB), nemen toe mttt percentages van nihil tot maximaal 2,59'. De
belastingvraag ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in 2014 naar 713 MW in 2023.
We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een 150kV lijn vanuit Borssele naar
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Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA + 330 MVA =1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast
produceren de centrales zelden op maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer
onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.
6.

Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van de redenen dat de
Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een onderzeese kabel een zogenaamde punt-tot-punt
verbinding is en geen ringverbinding kan zijn. Het Nederlandse net is een van de meest betrouwbare
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de tijd elektriciteit. De
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouwbaarder te maken door middel van
een zogenaamde ring?
Hoe kan het überhaupt dat er in Zeeland een ring-verbinding wordt gerealiseerd, pal naast een oude 2circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracé-wijziging leidde? Immers, 4-circuits mag voor
Nederland niet in een EU ring worden opgenomen! Zie TenneT-film op Youtube die dit uitlegt:

Titel: 'Uitleg wijziging tracé Brabant', geplaatst op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380kV parallel-tracés in om energie weg te krijgen uit Borssele naar Rilland met totaal 4
circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet meer in een EU ring of EU netwerk (380 KV) worden
opgenomen. Hierdoor blijft Zeeland kwetsbaar als stroom-schiereiland. Hiermee wordt de
leveringszekerheid van een EU-netwerk minimaal, en de risico's maximaal.
7.

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-circuits
Wlntrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-circuitsmasten met een klein
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat.
TenneT ontkent nu dat ze in de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen
relatie is tussen de plannen voor de windparken, d ie de verdubbeling in capaciteit nog enigszins zou
kunnen verklaren, terwijl het KCD ( Kwaliteits- en Capaciteits Document) uit 2013 duidelijk spreekt van
realisatie van een dubbelcircuit 380kV-verbinding Borssele-Tilburg met een transportvermogen van 2 x
2635 MVA.
4-circuits betekent in werkelijkheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men in technische zin dus eigenlijk
over een 6-circuitsverbinding. In Brabant was dit een reden om het hele tracé te wijzigen. Juist
vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel dat wij als belanghebbenden, al dan niet
bewust, onjuist geïnformeerd te zijn.

8.

Eveneens beargumenteerde Ten net niet duidelijk waarom de lijnen bij het bestaande 150 kV station in
Willem Annapolder gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Willem Annapolder betekent dit
dat de bestaande 380kV bij de nieuwe Wintracks wordt gehangen en dat de oude vakwerkmasten daar
kunnen worden afgebroken. De al bestaande 150kV blijft daar staan.
In Willem Anna polder wordt er gewisseld en zal de 380Kv op de al bestaande vakwerkmasten verder
gaan en wordt de 150kV bij de Wintrackmasten opgehangen. De bestaande lSOkV vakwerkmasten van
Willem Annapolder tot Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is: waarom deze kruising?
Logischer zou zijn om de gehele 380kV van Borssele tot Rilland bij de Wintracks te hangen en de al
bestaande 380kV vakwerkmasten af te breken. Door het toevoegen van de 150kV aan de nieuwe
masten, die een gemiddelde levensduur van 100 jaar hebben, kan deze verbinding op korte termijn
niet ondergronds worden aangelegd. Dit is een recente ontwikkeling waarbij Tenneî de 110 kV en
150kV verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.

9.

Daarnaast is, door het opknippen van het gehele proj1ect in deelprojecten, een onwenselijke situatie
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ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd. De
verschillende deelprojecten (uitbreiding transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland,
bovengrondse masten door Zeeland, onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite
allemaal over een en dezelfde aansluiting maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak
beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd is, sluit dit
meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Riiiand uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.
10. W ij zetten grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden. Dit is in de
Tweede Kamer besproken maar is er ook gesproken over hoever TenneT daarin mag gaan? Tijdens
broedseizoen boringen doen in Nationaal Park Oosterschelde (= Natura 2000), zandophoglngen bij
Borssele etc. Mag dit zomaar?

11. Tennet Is Inconsequent In Informatie: de getoonde plattegrond met de verbinding in de brief van
minister Kamp van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.
NATUUR & LANDSCHAP

12. Het Zeeuwse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd {100 jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de
zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid .
Landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van alle
alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende investering te doen.

13.

Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude ze~ijk rondom
Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van het dorp. Dit zal een verlaten
uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden uitgekocht worden en al de oude karakteristieke huisjes
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij zal dit een troosteloos geheel
worden.

14.

Voor kite-surfers is het strandj e in Krabbendijke een ideale plek om deze sport te beoefenen. Dit wordt
verboden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolking ook op deze manier een
populaire vrijetijdsbesteding ontnomen.

15.

De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken 100 meter vanaf de dijk
landinwaarts. Hoe verhoudt de Wintrack-mast in de Oosterschelde zich tot de afspraken voor Natura
2000 gebieden? Omwonenden krijgen hoge boetes als ze in het broedseizoen bijvoorbeeld wormen
steken of zeekraal knippen, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal in dauelfde beschermde
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen voor
de vogels die in de draden van de Wintracks kunnen vliegen. Getoetst moet worden of hiermee geen
Europese afspraken worden overschreden.
Landschappelijke aantasting van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de w indparken wil
TenneT precies daar aan land laten gaan waar In 2004 nog het Sloebos is aangelegd dat als
natuurcompensatie diende en tevens een duidelijke grens moest trekken tussen het dorp en de
industrie. Die grens wordt nu weer opgeschoven.

16.

17. De ophoging van het transformatorstation in Borssele zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de
directe omgeving. Daar kan geen natuurcompensatie tegenop. De bliksemafleiders worden zelfs 26
meter hoog.
LANDBOUW/ ECONOMIE

18. Precisielandbouw In de omgeving van deze nieuwe verbinding wordt onmogelijk. Boeren klagen nu al
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. TenneT
wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg.
19. Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan.
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20. De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fru itteelt is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heijn in de toekomst geen fruit meer wil
hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft
TenneT geen vergoeding.
21. Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmogelijk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.
22. De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65 meter hoge masten, wordt het
landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële uitstraling. De vraag is of dit wenselijk
is. Deze twee industrieën bijten elkaar.
23. Daarnaast is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardevermindering van huizen tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct
onder de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand net buiten de zone woont en
zijn WOZ-waarde toch ziet dalen.
GEZONDHEID

24. Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4 - + 2cirwits masten op zeer korte afstand van elkaar.
25. Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het magnetisch veld te
bepalen in de oude situatie. Een dergelijke meting zou door iedere ongeruste burger, die binnen een
straal van 1 kilometer van de masten woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, indien de
plannen doorgang vinden, na de in gebruik name van de masten opnieuw een meting uit te voeren en
zo Inzicht te verschaffen In de sterkte van het magnetisch veld waar wij als burgers aan bloot gesteld
worden. In gesprekken met Tennet Is tot nu toe terughoudend op dit voorstel gereageerd.
LANDELIJK/ EUROPEES
26. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tîjd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk w indparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar Bom het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast een
internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook
als deze duurder uitpakken ? Het hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en bedrijven
betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en bedrijven van cruciaal belang
moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen landschap en
gezondheid 1
27. Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert de controle op TenneT niet goed wordt
uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelhouder en toezichthouder. Daardoor
sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer bevoegdheid
moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen moeten op
voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en Noodzaak. Niet
alleen op kosten achteraf.
28. Verder is de informatievoorziening erg technisch, onmogelijk te volgen voor de gemiddelde burger, dit
is in strijd met het beginsel van equality of arms.
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29. Doordat voor de aanleg gronden van burgers/boeren onteigend worden is sprake van een
onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht. In strijd met artikel 1, eerste protocol van het
Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.
30. Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen op grote Rijks projecten. Een gevolg is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd dit is in strijd met de Arhus conventie uit
1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Wij houden de
Nederlandse overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argument en aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze ziensw ijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vast gesteld en voor één van de genoemde alternatieven worden gekozen.
Hoogachtend,

haodtoken;ng'
Naam
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Zienswijze ingediend door,

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

1 ~ Zfd>R 12018

10 april 2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze indienen
tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie
Zeeland. Als inwoner van Borsele heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Omgevlngslmpact: Via twee grote afspanportalen aan de oostzijde van schakelstation
Borssele zullen de kabelbundels ingevoerd worden in wintrackmasten van ca. 65.00 meter
hoog. De dominantie van de hoge 380 kV hoogspanningsverbinding zal een landschappelijke
afbreuk doen aan de gehele omgeving van Borsele en de doorsnijding van Midden Zeeland.
2. Gezondheidsrisico's voor mens en dier: Angst voor gezondheidsrisico' s voor mens en dier als
gevolg van elektro magnetische straling en fijnstof. Er is nog geen wetenschappelijke
consensus en uniforme regelgeving over de gevaren van blootstelling aan magnetische
velden en fijnstof. Een belangrijke reden hierin is dat de wetenschap nog niet in staat is om
definitieve uitspraken te doen over de gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van
magnetische straling van hoogspanningsleidingen of schakelstations. Ook het RIVM kan
slechts uitspraken doen op grond van de huidige stand van de wetenschap en moet een
voorbehoud maken naar de toekomst (''Voor zover nu bekend .....")
3.

Nut en Noodzaak: De basis van het ZW380kV plan ligt in 2008. Hierna is de Nut en Noodzaak
verschillende keren gewijzigd. In de uitgangspunten voor Nut en Noodzaalk wordt voorbij
gegaan aan het sluiten van centrales en ook de eigen vraag van het gebied, zowel op
huishoudelijk als ook industrieel niveau. Technisch is het ook mogelijk de bestaande
hoogspanningsverbinding op te waarderen door een vierbundel lichtere geleiders toe te
passen. Voor mij is hierdoor Nut en Noodzaak voor een nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding niet voldoende aangetoond.
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4. Consequenties 380 kV hoogspanningsverbinding op de directe omgeving Borsele. Voor het
Sloebos betekent dit een definitieve wijziging van het oorspronkelijke natuur compensatie
plan omdat onder de bovengrondse kabels geen hoge beplanting mag staan. Oftewel een
strook van 2 x 34.00 meter = 68.00 meter breed x de lengte moet boom vrij zijn. Eventuele
verdere ontwikkeling of uitbreiding binnen dit gebied zijn onmogelijk, doch zeer beperkt. Dit
geldt ook voor het karakteristieke heggenlandschap ten westen van Nisse en de landbouw
en fruitteelt gebieden. Verder zullen de hoogspanningslijnen extra sterfte van vogels
veroorzaken, zeker met de nieuwe Wintrackmasten, waar de draden onder elkaar worden
aangebracht. Daarmee wordt ons voor de komende 80 jaar unieke natuurwaarden
ontnomen.
5.

Uitdemplng van het elektromagnetisch veld: Het mast-type werd in de basis plannen
geïntroduceerd als een 'magneetveldarme solo mast' (waarbij de geleiders alleen aan de
binnenzijde zijn opgehangen) is fors opgeschaald naar een mega-transportcapaciteit met 4 X
3SOkV circuits, die in tegenstelling tot de solo mast wordt opgewaardeerd met extra
kabelbundels aan zowel de binnen en buitenkant van de mast. In de parallelloop van het
380kV tracé lopen de bestaande vakwerkmasten met 2 x lSOkV circuits mee. Hierdoor
bestaat het tracé uit 6 circuits. Deze unieke situatie heeft effect op de uitdemping van het
elektromagnetisch veld en vindt ik daarmee zeer ernstig en verontrustend.

6. Alternatieven In de Environmental Impact Assessment Directive van de Europese Unie,
wordt bepaalt dat bij de bouw van een nieuwe hoogspanningslijn en schakelstation een
milieueffectrapportage (MER) verplicht is, met als doel om het meest milieuvriendelijke
alternatief vast te stellen. Met de van nature aanwezige Oost-west verbinding door de
Westerschelde is het mogelijk om de kabels van wind op zee rechtstreeks door te trekken
naar station Rilland. Hiermee wordt station Borssele ontlast, en daarmee geheel Midden
Zeeland. Met een eventuele opwaardering van de bestaande 380kV
hoogspanningsverbinding is er ruimschoots voldoende transport capaciteit voor het
energielandpark Borssele.
Alternatieven zoals de Westerschelde optie, o f ondergronds met supergeleidende
grondkabels dienen serieus en onafhankelijk onderzocht te worden, en waar mogelijk
toegepast te worden .
7. Streekimago: Het toeristisch imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de
toekomst minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt
aangetast.
8. . Landbouwgronden en onroerend goed: Door de komst van deze hoge masten en
kabelbundels wordt mijn omgeving ook minder aantrekkelijk voor mensen om zich er te
vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van landbouwgrond en onroerend goed zal dalen.
9.

Landbouw en fruitteelt. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk
afnemen omdat er in de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren,
waardoor precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Ook drupschade op Land- en fruitteeltproducten kunnen op
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basis van de steeds strengere eisen op voedselkwaliteit niet meer worden gecertificeerd en
worden daardoor onverkoopbaar.
10. In mijn landbouwgrond recht achter mijn woning worden volgens huidig ontwerp
inpassingsplan een "masten paar" (2 zuilen van 63 mtr. Hoog) geplaatst. Dit vormt (samen
met heel het tracé ernstige horizon vervuiling. E.e.a. zou opgelost worden als gekozen wordt
voor het alternatief bij punt 6.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de

genoemde alternatieven za l worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.

Hoogachtend,
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Zienswijze ingediend door:

Aan : Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

, 10-4-2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het M ilieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze indienen
tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie
Zeeland. Als inwoner van 's-Heerenhoek(we wonen op ca 150 meter afstand van voorgenomen trace)
Lan~

heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Gezondheidsrisico's voor mens en dier: Angst voor gezondheidsrisico's voor m ens en dier als
gevolg van elektro magnetische straling en fijnstof. Er is nog geen wetenschappelijke
consensus en uniforme regelgeving over de gevaren van blootstelling aan magnetische
velden en fij nstof. Een belangrijke reden hierin is dat de wetenschap nog niet in staat is om
definitieve uitspraken te doen over de gezondheidseffecten op lange termijn ten gevolge van
magnetische straling van hoogspanningsleidingen of schakelstations. Ook het RIVM kan
slechts uitspraken doen op grond van de huidige stand van de wetenschap en moet een
voorbehoud maken naar de toekomst ('Voor zover nu bekend .....").
Er is grote ongerustheid met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar
geen kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blij kt te zijn
van 4- + 2-circuits masten op zeer korte afstand van elkaar.
Het voorgenomen trace ligt op korte afstand van ons woonhuis. In de afgelopen jaren is ook
de magneetveldzone(uitdempin g elektromagnetisch veld) verder verruimd en komt daarmee
nog dichter tegen onze woonomgeving te liggen. De vage communicatie hierover en met
name het bagatelliseren van de risico's wekt bij ons geen vertrouwen. Daarnaast komen we
met dit plan straks tussen 2 hoogspanningsleidingen in te wonen. We maken ons erg
ongerust over de gezondheidsrisico's in de eerste plaats voor mens, ons jonge gezin en ten
tweede dier, als kleinschalig veehouderijbedrijf.
Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de st erkte van het magnetisch veld
te bepalen in de oude situatie. Om dan, indien de plannen toch doorgang v inden, na de in
gebruik name van de masten opnieuw een meting uit te voeren en zo inzicht te verschaffen
in de sterkte van het magnetisch veld waar wij als burgers aan bloot gesteld worden.
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2. Nut en Noodzaak: Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede
kerncentrale in Borssele) om aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te
rechtvaardigen niet meer aan de orde. De latere motivatie past dan ook niet bij het huidig
voorliggende plan.
In de uitgangspunten voor Nut en Noodzaak wordt voorbij gegaan aan het sluiten van
centrales en ook de eigen vraag van het gebied, zowel op huishoudelijk als ook industrieel
niveau. Technisch is het ook mogelijk de bestaande hoogspanningsverbinding op te
waarderen door een vierbundel lichtere geleiders toe te passen. Voor mij is hierdoor Nut en
Noodzaak voor een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding niet voldoende aangetoond.
3.

Omgevingsimpact: Via twee grote afspanportalen aan de oostzijde van schakelstation
Borssele zullen de kabelbundels ingevoerd worden in wintrackmasten van ca. 65.00 meter
hoog. De dominantie van de hoge 380 kV hoogspanningsverbinding zal een landschappelijke
afbreuk doen aan de gehele omgeving van Borsele en de doorsnijding van Midden Zeeland.
Voor het Sloebos betekent dit een definitieve wijziging van het oorspronkelijke natuur
compensatie plan omdat onder de bovengrondse kabels geen hoge beplanting mag staan.
Oftewel een strook van 2 x 34.00 meter"" 68.00 meter breed x de lengte moet boom vrij zijn.
Eventuele verdere ontwikkeling of uitbreiding binnen dit gebied zijn onmogelijk, doch zeer
beperkt. Dit geldt ook voor het karakteristieke heggenlandschap ten westen van Nisse en de
landbouw en fruitteelt gebieden. Verder zullen de hoogspanningslijnen extra sterfte van
vogels veroorzaken, zeker met de nieuwe Wintrackmasten, waar de draden onder elkaar
worden aangebracht. Daarmee wordt ons voor de komende 80 jaar unieke natuurwaarden
ontnomen.
Deze ingrijpende en langdurige aantastig van het Zeeuwse landschap zou niet alleen de zorg
van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een
verantwoordelijkheid. Dit begint bij een zorgvuldige afweging van alle alternatieven alvorens
een dergelijke ingrijpende investering te doen.
Aangezien het trace direct achter onze woonomgeving komt en we dan tussen 2
hoogspanningsverbindingen in komen te wonen heeft deze aantasting direct veel invloed op
onze woonomgeving. Zowel voor als achter het huis kijken we op hoogspanningslijnen en
masten en ook de verdere aankleding van het landschap met bomen etc. zal hierdoor
ingrijpend veranderd worden of aan strikte regels onderhevig zijn.

4. Alternatieven In de Environmental Impact Assessment Directive van de Europese Unie,
wordt bepaalt dat bij_de bouw van_een nieuwe hoogspanningslijn en schakelstation een _
milieueffectrapportage (MER) verplicht is, met als doel om het meest milieuvriendelijke
alternatief vast te stellen. Met de van nature aanwezige Oost-west verbinding door de
Westerschelde is het mogelijk om de kabels van wind op zee rechtstreeks door te trekken
naar station Rilland. Hiermee wordt station Borssele ontlast, en daarmee geheel Midden
Zeeland. Met een eventuele opwaardering van de bestaande 380kV
hoogspanningsverbinding is er ruimschoots voldoende transport capaciteit voor het
energielandpark Borssele.
Alternatieven zoals de Westerschelde optie, of ondergronds met supergeleidende
grondkabels dienen serieus en onafhankelijk onderzocht te worden, en waar mogelijk
toegepast te worden.
Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelprojecten, een onwenselijke
situatie ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhand worden
geëlimineerd. Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de
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andere procedures. Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation
Borssele gehonoreerd is, sluit d it meteen de mogelijke ondeneese aansluiting op Rilland uit.
Met het opdelen van de procedures worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.
Ik bemerk in mijn omgeving dat er zeer weinig draagvlak is voor het plan. 1n het nieuws
wordt veel gesproken over alternatieven maar ik krijg niet de Indruk dat deze alternatieven
door de overheid voldoende onderzocht worden. Met onvoldoende of zelfs verkeerde
argumenten worden alternatieven snel afgewezen. Mijn wens is een breed gedegen en
onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak en mogelijke alternatieven.

5. Onroerend goed en bestemmingsplan: Door de komst van de nieuwe verbinding vrees ik dat
de waarde van landbouwgrond en onroerend goed zal dalen. Daarnaast wordt het zoeken
van nieuwe economische dragers voor onze boerderij hierdoor beperkt. Een zorgtak of
kinderopvang is hierdoor uitgesloten. Daarnaast wordt de omgeving veel minder
aantrekkelijk voor toerisme doordat het gehele streekimago wordt aangetast door de nieuwe
hoogspanningsleidingen dus ook een recreatieve tak biedt veel minder kansen.
Verder heeft dit plan invloed op het imago en daarmee de potentiële afzet van ons bedrijf.
Wij zijn een kleinschalig veehouderijbedrijf. De aanwezigheid van een hoogspa nningsleiding
over het grootste gedeelte van het bedrijf heeft een negatieve invloed op de kernwaarden;
diervriendelijk en biologisch geproduceerd voedsel.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuidwest 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat
het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven zal worden

gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
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Zienswijze ingediend door:

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:

12 APR 2016

09~2016

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesl uit, het Milieueffectr apport en het ontwerp-lnpassingsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoners van Kruiningen en landbouwers ter plaatse van het voorgenomen trace hebben wij direct te
maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. Onze voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten
{
zijn:
PROCEDURE
1.

2.

Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele} om
aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de
orde. De latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.
Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energletak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en
het waarschijnlijker wordt dat In de zeer nabije toekomst grote stroomprodu ctiecapacitei t zal
wegvallen. Omroep Zeeland berichtte op 20/02/2016: *Nu het bedffjf moet splitsen In een netwerl:bedrlj f en
een energiebedrijf, vormt de kerncentrale een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot vertieS, dat de

3.

energletak van Delta zelfstandig niet 011ereind Icon blijven. "
In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en ondanks meerdere
verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door m inister Kamp geweigerd. Omroep

Zeeland bericht op 16 januari 2015: •stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en
de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanning snet over land In Zeeland. Dat vinden alle partijen in Provfnciole
Staten.·

In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek Vëln ondergrondse EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerscheld e-alternatief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door renner en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele
kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-Optie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze
qulckscan in december 2015 gepubliceerd w erden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland O
kilometer ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo verwonderlijk . Omdat In de procedure
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alternatieven die eventueel minder schade doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan wij op het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben voor
onderzoek naar een ONDERZEESE variant. 'Zn had degemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een motie
aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader ondenoek Is gedaan naar de
mogelijkheid van een onderwater verbinding; dot de mogelijkheden voor onderwater verbinding dmljds mondeling en
zonder onderbouwing zijn afgedaan; en van mening zijnde dot alle alternatieven afdoende onderzocht dienen te
worden; spreekt Uit dat een gedegen ondenoek naar de mogeffjkheld 110n een verbinding door het water, zoals de route
over de bodem 110n de Westerschelde, als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverbinding,
onderdeel behOOft te zijn 110n de voo~refdingen op de ruimtelijke procedure;

Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie Zeeland,
waarna Omroep zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provindole Staten zijn niet overtuigd door het verhaal
van het ministerie en Tennet. Zij blijven voorstander van een ondergronds hoogspanningstracé. •
Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door Tennet
niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
4.

Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstracé Is niet onderzocht en de onmogelijkheid steent
beargumenteerd. De redenatie van Tennef en het ministerie van EZ is niet juist al.s ze beweren dat de
nieuwe lijn los van de w indenergie sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens dat er afvoer
capaciteit nodig is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op zowel
huishoudelijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt er een lSOkV hoogspanningsverbinding naar
Noord Brabant, en gaat vanaf 2017 de ELSTA centrale 100% voor DOW gaat produceren, waarmee de
440 Mw die nu door de Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu weinig marge, door de wijzigingen op korte termijn en het lokale verbruik (en het mogelijk
eerder wegvallen dan gepland van de kerncentrale ) is er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al
met de huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundel geleiders kan de transport
capaáteit zelfs fors opgewaardeerd worden met 1 gigawatt per circuit.
Dit alternatief wordt nu door Tennef en het ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd omdat het
Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou komen te liggen, maar er is niet
overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan. De centrales kunnen worden gecompenseerd voor
de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een
wil is, is een wegl

5.

Met betrekking tot de huidige productie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp de Kamerleden
tijdens het Algemeen Overleg op 14 maart j.1., onjuist geïnformeerd door de suggestie te wekken dat
TenneT al jarenlang geen onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten. Minister
Kamp sprak over 2100MW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden afgevoerd. Hij
gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig heeft, niet alle geproduceerde energie
moet via de 380kV worden afgevoerd. in een brief aan de gemeenteraad Reimerswaal (gedateerd 24
februari 2016) schreef minister Kamp dat de Zeeuwse belasting 200-550 MW is. Waarom zei minister
Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende Kamerleden te woord stond?
En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de gemeente Reimerswaal noemt, komt niet overeen
met wat het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) hierover vermeldt.
KCD 2013 / Deel 2 blz 84:
12.1.5 Te verwachten ontwikkelingen in Regio Zuid Zeeland ". De belasting, zoals voonien door regionaal
netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB), nemen ~oe met percentages van nihîl tot maxlmaol 2,5'6. De
belastingvraag ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in 2014 naar 113 MW in 2023.

We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel gegeven is, maar met het
noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een lSOkV lijn vanuit Borssele naar
Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA-+ 330 MVA = 1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant {dubbel) worden uitgevoerd. Het gaat dus in feite niet
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6.

is. Daarnaast
om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoo r onderho ud altijd mogelijk
het zeer
maakt
elkaar
bij
alles
Dit
produceren de centrales zelden op maximaal vermogen.
uitvoere n.
onwaarschijnlijk dat TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen
van de redenen dat de
een
Kamp
minister
Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens
zogenaamde punt-tot -punt
Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een onderzeese kabel een
van de meest betrouw bare
verbinding is en geen ringverb indrng kan zijn. Het Nederlandse net is een
% van de tijd elektrici teit. De
van de hele wereld. Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995
te maken door middel van
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouw baarder
een zogenaamde ring?
erd, pal naast een oude
Hoe kan het überhau pt dat er in Zeeland een ring-verbinding wordt gerealise
Immers, 4-circuits mag
2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracé-wijziging leidde?
op Youtube die dit uitlegt:
voor Nederland niet in een EU ring worden opgenomen! Zie TenneT-film
h~www.youtube.com/watch ?v=vnhbUL30aHw

7.

Titel: 'Uitleg w ijziging tracé Brabant ', geplaatst op 25 augustus 2014.
naar Rilland met totaal 4
EZ zet 2 - 380kV parallel-tracés in om energie w eg te krijgen uit Borssele
(380 KV) worden
circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet meer in een EU ring of EU netwerk
Hiermee wordt de
opgenomen. Hierdoo r blijft Zeeland kwetsbaar als stroom-schiereiland.
l.
leveringszekerheid van een EU-netw erk minimaal, en de risico's maximaa
het gebruik van 4-circuits
Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over
smasten met een klein
Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-circuit
s gaat.
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuit
zegt dat er ook geen
en
waren
plan
van
s
TenneT ontkent nu dat ze in de eerste instantie 2-circuit
capaciteit nog enigszins zou
relatie is tussen de plannen voor de windparken, die de verdubbeling in
uit 2013 duidelijk spreekt van
kunnen verklaren, terwijl het KCD ( Kwaliteits- en capacitelts Document)
een transpor tvermog en van 2 x
realisatie van een dubbelc ircuit 380kV-verbinding Borssele-Tiiburg met
2635 MVA.

magnetisch veld. Omdat de
4-circuits bet ekent in werkelijkheid een groter vermogen en een groter
in technische zin dus
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men
het hele tracé te wijzigen.
eigenlijk over een 6-circuitsverbinding. In Brabant was dit een reden om
belanghebbenden, al dan
Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel dat wij als
niet bewust, onjuist geïnformeerd zijn.
bij het bestaande 150 kV station in
8. Eveneens beargumenteerde Tennet niet duidelijk waarom de lijnen
Annapolder beteken t dit
Willem Annapolder gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Willem
de oude vakwerkmasten
dat de bestaande 380kV bij de nieuwe W intracks wordt gehangen en dat
daar kunnen worden afgebroken. De al bestaande lSOkV blijft daar staan.
de vakwerkmasten verder
In Willem Annapolder wordt er gewisseld en zal de 380Kv op de al bestaan
lSOkV vakwerkmasten van
de
gaan en wordt de 150kV bij de Wintrackmasten opgehangen. De bestaan
waarom deze kruising?
W illem Annapolder tot Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is:
s te hangen en de al
Logischer zou zijn om de gehele 380kV van Borssele tot Rilland bij de Wintrack
de 150kV aan de nieuwe
bestaande 380kV vakwerkmasten af te breken. Door het toevoegen van
ng op korte termijn
verbindi
masten, die een gemiddelde levensdu ur van 100 jaar hebben, kan deze
TenneT de 110 kV en
niet ondergronds worden aangelegd. Dit is een recente ontwikke ling waarbij
lSOkV verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.
ecten, een onwenselijke situatie
9. Daarnaast is, door het opknippen van het gehe.l e project in deelproj
d worden geëlimineerd. De
ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al op voorhan
, koppelstation Rilland,
verschillende deelprojecten (uitbreid ing transformatorst ation Borssele
k naar Borssele ) gaan in feite
windpar
bovengrondse masten door Zeeland, onderzeese kabel van het
op nut en noodzaak
allemaal over een en dezelfde aansluiting maar worden toch los van elkaar
beoordeeld.
van de andere procedures.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang
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erd is, sluit
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonore
es
dit meteen de mogelijke ondeneese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedur
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.
Dit is in de
10. Wij zetten grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden.
Tijdens
Tweede Kamer besproken maar is er ook gesproken over hoever TenneT daarin mag gaan?
gingen bij
broedseizoen boringen doen in Nationaal Park Oosterschelde ("' Natura 2000), zandopho
Borssele etc. Mag dit zomaar?
de brief van
11. Tennet is Inconsequent in informatie: de getoonde plattegrond met de verbinding in
minister Kamp van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.
NATUUR & LANDSCHAP
12. De Yerseke moer waar ons bedrijf is gelegen is aangewezen als ganzen opvang en foerageer
De vele extra
gebied.Vele duizenden ganzen van vele verschillende soorten overwinteren in dit gebleet
de
Tijdens
rs.
slachtoffe
ganzen
extra
vele
voor
zorgen
ook
dan
draden die erbij zullen komen zullen
gen
bewerkin
landbouw
geen
zelfs
wij
mogen
april
1
tot
overwinteringsperiode van 1 november
de bouw van
uitvoeren in de nabijheid van deze ganzen zodat verontrusting voorkomen word. Tijdens
veel
baar
ontoelaat
ook
dan
ganzen
de
zullen
draden
e
de masten en later door zoemende/suizend
ring
overwinte
de
tijdens
ganzen
de
voor
vlucht
grote
de
verontrust worden. Het aansterken van
periode komt hierbij in het geding.
voorgenomen
13. De Yerseke moer is 1 van de laatste stukken authentiek Zeeuws polderlandschap. Het
.
landschap
dit
van
g
aantastin
plaatsen van 6 masten leidt tot een ernstige en blijvende
Yerseke moer
14. Het Natuur netwerk Zeeland (voorheen EHS) natuurgebied bij Vlake behorende tot de
ppelijk
landscha
word
gebied
Dit
Tennet.
word dwars doorkruist door de hoogspanningsleiding van
veel
zullen
n
voorkome
gebied
dit
in
die
zwaar aangetast. Ook onder de vele zeldzame weidevogels
slachtoffers vallen door de hoogspanningsdraden.
zou niet alleen de
1.5. Het Zeeuwse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd (1.00 jaar) aangetast. Dit
ordelijkheid.
verantwo
een
hierin
zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft
van alle
afweging
e
zorgvuldig
een
Landschapscompensatie is makkelijk te regelen, maar het begint bij
alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende investering te doen.
rondom
1.6. Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude zeedijk
verlaten
een
zal
Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van het dorp. Dit
tieke huisjes
uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden uitgekocht worden en al de oude karakteris
s geheel
troosteloo
een
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij zal dit
worden.
n. Dit
1.7. Voor lcite-surfers is het strandje in Krabbendijke een ideale plek om deze sport te beoefene
een
manier
wordt verboden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolking ook op deze
populaire vrijetijdsbesteding ontnomen.
de dijk
18. De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken 100 meter vanaf
voor Natura
landinwaarts. Hoe verhoudt de Wintradc-mast in de Oosterschelde zich tot de afspraken
wormen
2000 gebieden? Omwonenden krijgen hoge boetes als ze in het broedseizoen bijvoorbeeld
de
bescherm
datzelfde
in
paal
enorme
n
zo'
TenneT
dat
dan
het
kan
hoe
stelcen of zeekraal knippen,
gevolgen voor
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de
geen
hiermee
of
worden
moet
Getoetst
vliegen.
kunnen
Wintracks
de
de vogels die in de draden van
den.
Europese afspraken worden overschre
en wil
19. Landschappelijke aantasting van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de windpark
als
dat
aangelegd
is
Sloebos
het
nog
2004
in
waar
gaan
TenneT precies daar aan land laten
en de
natuurcompensatie diende en tevens een duidelijke grens moest trekken tussen het dorp
industrie. Die grens wordt nu weer opgeschoven.
hebben voor de
20. De ophoging van het transformatorstation in Borssele zal zeer ingrijpende gevolgen
zelfs 26
worden
fleiders
bliksema
De
tegenop.
directe omgeving. Daar kan geen natuurcompensatie
meter hoog.
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LANDBOUW/ ECONOMIE
21. Voor ons als akkerbouwbedrijf brengt het voorgenomen plaatsen van de 380 ~ leiding veel
technische problemen met zich mee, nu en in de toekomst! Te denken valt aan problemen met GPS
besturing, inzetten van drones, autonome voertuigen etc. Het is onaanvaardbaar dat Tennet de
bewijslast daarvoor op voorhand al op de grondgebruiker afschuift. Tennet veroorzaakt juist die
voorgenoemde problemen. Storingen met Gps gebruik rondom de bestaande 380 KV leiding zijn aan
de orde van de dag!
22. Tweetal mast locaties zijn op ons bedrijf voorgenomen op zogenaamde oude kreekruggronden deze
kreekrug bevat (zeer zeldzaam voor dit deel van Zeeland) zoetwater. Dit zoetwater gebruiken wij voor
de t eelt van onze gewassen en is dus cruciaal voor ons bedrijf. Ook Provincie Zeeland en Waterschap
Scheldestromen zetten flink in op het behoud en of het vergroten van deze zoetwaterbellen (zie
beleidsnota grondwater van waterschap scheldestromen). Dit alles om de steeds groter wordende
problemen met verzilting tegen te gaan. Volstrekt onduidelijk is tot op heden hoe hier met de bouw
van de masten mee omgegaan word. Bronneren en daarmee afvoeren van het beperkte maar zeker
noodzakelijke zoet water is dus ook ongewenst .
23. Daarbij ook de gevolgen van d rupschade op gewassen. Zowel direct als indirect bijvoorbeeld schimmel
ziektes in gewassen. Uit onderzoek blijkt dat schimmelsporen door de stroomdraden opgevangen
worden en afdruipen. Daardoor ontstaat onder een hoogspanningsleiding een hogere schlmmeldruk
in de gewassen. Dit kan leiden tot hogere gewasbeschermingskosten en een lagere of te lage kwaliteit
product.
24. De steeds strenger wordende eisen m.b.t . condities w aarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fruitteelt is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant al.s de Albert Heijn in de toekomst fruit wil hebben
welke onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft
TenneT nu seen vergoeding. De bewijslast voor deze toekomstschade w ord neergelegd bij de teler
terwijl Tennet deze problemen veroorzaakt ook dit is onaanvaardbaar.
2.5. Gebruiksmogelijkhed en van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmogelijk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is. Dit zal leiden tot een
waardevermindering van de landbouwgronden. Hiervoor word geen vergoeding betaalt.
25. De nadelige effecten op het t oeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65 meter hoge masten, w ordt het
landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële uitstraling. De vraag is of dit
wenselijk is. Deze twee industrieën bijten elkaar.
27. Daarnaast is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardevermindering van huizen en bedrijven tot gevolg hebben. Ten net koopt nu alleen de mensen
uit die direct onder de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand net buiten de
zone woont en zijn WOZ-waarde toch ziet dalen.
28. De huidige brede machines i n de landbouw (tot ruim 45 meter bij een veldspuit) leiden ertoe dat er
veel onbeteeltbare grond rondom een mastvoet ontstaat. Tennet houdt hier volstrekt onvoldoende
rekening mee gezien de jaarlijkse vergoeding.
29. De hier boven genoemde punten bekijkende kan dit niet anders als lelden tot een lagere marktwaarde
van de landbouwgronden. Deze waardevermindering zal eerst goed moeten worden onderzocht en er
zal een vergoeding voor moeten worden betaald.
30. Vergoedingen voor de te plaatsen mast zijn gebaseerd op landbouwwaardes terwijl er toch degelijk
(industrieel) gebouwd word. Het is dan ook niet meer als logisch dat de vergoedingen gebaseerd
zouden zijn op de waarde van Indust riegrond.
GEZONDHEID
31. Er Is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel In de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4- + 2circuits masten op zeer korte afstand van elkaar.
32. Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het magnetisch veld te
bepalen in de oude situatie. Een dergelijke meting zou door iedere o ngeruste burger, die binnen een
straal van 1 kilometer van de masten woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, Indien de
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plannen doorgang vinden, na de in gebruik name van de masten opnieuw een meting uit te voeren en
zo inzicht te verschaffen in de sterkte van het magnetisch veld waar wij als burgers aan bloot gesteld
worden. In gesprekken met Tennet is tot nu toe terughoudend op dit voorstel gereageerd.
LANDELIJK/ EUROPEES
33. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk z1Jn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, 20 snel mogelijk over land van A naar Bom het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister bereid om naast een
internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te zijn en
landschappelijk ingrijpende beshssmgen op een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren ? Ook
als deze duurder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en bedrijven
betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en bedrijven van cruciaal belang
moeten zijn. We willen allemaal groener worden maar niet ten koste van ons eigen landschap en
gezondheid!
34. Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert de controle op TenneT niet goed
wordt uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelhouder en toezichthouder.
Daardoor sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer
bevoegdheid moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen
moeten op voorhand door een onafhankelijke instant ie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kosten aehteraf.
35. Verder is de informatievoorziening erg technisch, onmogelijk te volgen voor de gemiddelde burger, dit
1s in striJd met het beginsel van equality of arms.
36. Doordat voor de aanleg gronden van burgers/boeren onteigend worden is sprake van een
onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht. In strijd met artikel l, eerste protocol van het
Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.
37. Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers en lokale overheden
kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen op grote Rijks projecten. Een gevolg is dat
er een gebrek is aan transparantie in de besluitvorming, de afstand t ussen de burger en de landelij ke
overheid is groot. Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd dit is in strijd met de Arhus conventie uit

1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Wij houden de
Nederlandse overheid er dan ook aan dat het Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbin ding Zuid-West 380 kV
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het
voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven worden gekozen.
Hoogachtend,

handtekenóng
Naam :

OVERWATER
sinds 1804

•
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RENTMEESTERSKANTOOR BV

Kerkstraat 54
3291 AM STRIJEN

Tel. 078 674 94 94
Fax 078 674 94 00
info@overwater.ni
www.overwater.ni

Datum:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Doorkiesnummer:
Betrelt:

Aangetekend
Bureau Energieprojecten
T.a.v. Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

11 april 2016

12 APR 2016
831439011/380kV/B01/pke
078-6749432
zienswijze Zuid-West 380kV West

Geachte heer, mevrouw ,
Mijn opdrachtgever, de Beleggingsmaatschappij "Rhoon, Pendrecht en
Cortgene" BV (hierna: RPC) is bloot eigenaar van de percelen Kruini ngen,
sectie M, nummers 200 en 201 en Reimerswaal, sectie D, nummer 53. Over
deze percelen is de nieuwe 380kV-leiding voorzien . Namens cliënt, dien ik de
navolgende zienswijze in .
Uit het ontwerpinpassingsplan blijkt niet de locatie van de masten. In het
kader van goede ruimtelijke ordening, verzoekt cliënt om deze locaties vast
te leggen in dit plan.
Naast de nieuwe leiding is op de percelen een bestaande leiding aanwezig.
Het toevoegen van een nieuwe leiding wordt door cliënt als extra belastend
ervaren en leidt tot meer dan evenredige schade. Cliënt pleit ervoor om de
beide verbinden samen te voegen, zodat er geen extra masten naast de
bestaande masten nodig zijn.
Tot zover deze zienswijze, met voorbehoud van alle rechten. Uw reactie zien w ij
graag tegemoet.

roet,

Onze aansprakelijkheid Is beperkt tot het bedrag dat In het betreffende geval door onze beroepsaansprakelljkheldsverzekeraar wordt uitgekeerd.
Op onze diensten zijn van toepassing de algemene voorwaa rden van de Ne<Jertandse vereniging van Rentmeesters. KvK 23051871 .

Rentmeester

...,.

]' lNVR
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Zienswijze ingediend door:

lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

I 2 AP-R 1.016

9 april 2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffect rapport en het ontwerp-inpassingsplan
aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoner van Eversdijk heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. Mijn voornaamste
bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Omgevingsimpact: Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden aangetast
door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden. De historische waarde van het buurtschap
Eversdijk wordt onherstelbaar aangetast.
2. Nut en noodzaak: Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is ook gesloten. De stroom
van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd.
Dan hoeft het smalst e stukje van Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor
de export van stroom zal dienen.
3. Onderzoek naar alternatieven: Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over
land. Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet- niet door de Westerschelde aan. Waarom
is dit niet onderzocht? In België en Duitsland worden deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waaro m
gebeurt dit hier niet? Ondanks meerdere verzoeken is onderzoek naar dit alternatief door minister Kamp
geweigerd.
4. Gezondheidsrisico's: In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband bestaat
tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de kans dat zij leukemie kunnen
krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van
Alzheimer en de afstand waarbinnen mensen wonen tot zu lke hoogspanningsverbindingen .
5. Impact op Natura 2000-gebied: De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen
opgelegd om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur kunnen verstoren. Nu
gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat
hierdoor de vogelstand ernstig zal worden aangetast.
6. Streekimago: Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst minder
toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

7. Onroerend goed: Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor mensen
om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal dalen.
8. Landbouw en fruitt eelt: De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor precisielandbouw met drones en
tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing niet kunnen worden gebruikt. Landbouwprod ucten kunnen
dan niet meer gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar. Daarbij ook de gevolgen van
drupschade op gewassen. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan. De steeds strenger wordende eisen m.b.t.
condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van
de fruitteelt is dit een serieuze bedreiging van de lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert
Heijn in de toekomst geen fruit meer wil hebben die onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor

dergelijke toekomstige schade geeft Tenneî geen vergoeding.
9. Calam iteitengevaar: Het geplande tracé ter hoogte van Eversdijk zal een groot gevaar opleveren met
betrekking tot de kruising van de leidingenstrook. De geplande hoogspanningsleiding zal over een lengte van
395 meter over een leidingenstrook met twee hogedruk gasleidingen en een olieleiding lopen. Bij calamiteiten
zal de schade en het gevaar voor omwonenden niet te overzien zijn. Tevens ontstaat er bij de aanleg van de
hoogspanningsmasten een groot risico, door met name beschadiging van de gas- en olieleidingen en de niet uit
te sluiten verzakkingen in de leidingenstrook.
10. Landschappelijke in passing: onderdeel van het project is ook de landschappelijke inpassing van de
hoogspanningsmasten in het gebied. Er is echter naar mijn mening onvoldoende tot geen rekening gehouden
met de gevolgen van deze maatregelen. Zo zou een rand van bomen langs de toegangswegen van en naar
Eversdijk moeten zorgen voor minder zicht op het hoogspanningstraject. Is er over nagedacht dat de gewassen
die in de schaduw van de bomen zullen vallen, eronder zullen lijden? Tevens zorgt deze bomenrand voor een
blokkade van het vrije uitzicht.
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV.
Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen leidend dat het voorliggend plan
niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan t e
vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,
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STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE ZORG
"GEMEENSCHAP 'S-HEER ABTSKERKE"
Secretariaat:
Telefoon :

E- mail :

AANGETEKENDE BRIEF
Bureau Energieproj ecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 24 8
2250 AE VOORSCHOTEN

:12 APR 2016
Datum
Onderwerp

11 april 2016
Zienswijze m .b.t. ontwerpbesluit Zuid-West 380 kV - West

Geachte heer/ mevrouw,
Naar aa nleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp besluit voor het project Zuid-West
380 kV- West, doen wij u hierbij onze zienswij ze t oekomen .
De Stichting voor Maafschappelijke en Culturele Zorg " Gemeenschap 's-Heer Abtskerke"
en
(hierna verder te noemen: SMCZ) is eigenaar van de percelen grond aan de
te
, kadastraal bekend gemeente
en
waarop de hoogspanningsverbinding is gepland en een mastlocatie (
is
gesitueerd. De betreffende percelen zijn bij derden in gebruik (verpacht) als weiland en voor
akkerbouwdoeleinden .
Gelet op de aantasti ng van het karakter van het gebied en de schade voor eigenaar en
gebruikers die (nog) niet is te overzien voor nu en in de toekomst, is deze zienswijze
opgesteld. Het behartigen van belangen/activiteiten in het ( recreatief) gebied ten dienste van
de dorpen 's-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en Baarsdorp, is één van de hoofddoelen van
SMCZ . Door de aanleg van de hoogspanningsverbinding wordt het landelijk waardevolle gebied
nabij 's-Heer Abtskerke ernstig aangetast, mede daardoor en de situering van de mastlocatie
op ons eigendom wordt deze doelstelling ernstig geraakt.
Verder heeft SMCZ nog geen duidelijkheid over de hoogte van de schadevergoedingen en de
overige schadecomponenten voor e igenaar en de betreffende gebruikers. Er wordt onder
andere gedacht aan:
Vergoeding voor (extra) werkzaamheden op beide percelen;
Verweiden van het vee doorwerkstrook tijdens de bouwwerkzaamheden op het perceel
Borsele, Z 3 15 en vergoeding voor verplaatsing/extra afrastering ;
Moeilijkere bereikbaarheid/ontsluiting van de percelen;
Omrijschade door werkstrook;
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Opbrengstderving;
Schade aan drainage in verband met boringen en overige werkzaamheden.
Tevens dient als schadecomponent de waardedaling van percelen te worden meegenomen en
de aantasting van het gebied.
Oyerjge aandachtspunten/gebruiksbeperkingen:
- gevaren voor mens en dier;
- gezondheidsaspecten voor gebruikers en omgeving;
- belemmeringen bij beregenen onder de lijnen;
- invloeden op GPS besturing;
- verbod voor materieel dat hoger is/kan dan vier meter;
- controle van de gewassen met drones;
- gevolgen voor veestapel (geluid/trillingen);
- aantasting landelijk gebied;
- minder recreatie, in verband met uitzicht.
Conclusie:
In verband met de aantasting van het karakter van het gebied, de gebruiksbeperkingen, de
onduidelijkheid over bovengenoemde schadecomponenten en de waardedaling van de percelen
zien wij ons genoodzaakt om hierbij deze zienswijze in te dienen en verzoeken wij u het tracé
aan te passen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Stichting voor Maatschappelijke en Culturele Zorg
"Gemeenschap 's-Heer Abtskerke"
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Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2D18

11 april 2016
Onderwerp: Zienswijze inz. het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerp-inpassingsplan aanleg
hoogspanningsverbin ding Zuid-West 380 kV
Geachte heer, mevrouw,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenomen aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
PROCEDURE
•
Na verloop van 6 jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale in Borssele) om aanleg
van de hoogspanningsverbinding inz. nut en noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de orde. De

•

latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggende plan.
Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond nu na de gedwongen
split sing van Delta de zwaar verlieslijdende tak van dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en het
waarschijnlijker wordt dat in de zeer nabije toekomst grote productiecapaciteit zal w egvallen. Omroep
Zeeland berichtte op 20/02/2016: "Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbedrijf en een energiebedrijf,
vormt de kerncentrole een groot probleem. De centrole draait met zo'n groot verlies, dot de eneraietok von Delta
zelfstondig niet overeind kon blijven."
In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en word t onderzoek naar
alternatieven geweigerd. Omroep Zeeland bericht op 16 januari 2015: nstroombeheerdu TenneT moet
opnieuw duidelijk maken wat het nut en de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet ove1 land In Zeeland.
Dot vinden alle partijen in Provinciale Stoten.
N

In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de Provincie Zeeland
unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergronds EN ONDERZEESE alternatieven, met name het
Westerschelde-altern atief werd daarbij naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door Tenneî en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische Tractebel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van enkele kilometers ondergronds;
de Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze quickscan in december 2015
gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland O kilometer ondergronds kon
worden aangelegd. Hiermee werd op een brutale manier voorbij gegaan aan de duidelijke oproep
vanuit de Provincie en gemeenteraden, die juist gepleit hadden voor onderzoek naar een ONDERZEESE
variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/12/2015 een motie aangenomen om dit alternatief
te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van een onderwater
verbinding; dat de mogelijkheden voor onderwater verbinding destijds mondeling en zonder onderbouwing zijn
afgedaan; en van mening zijnde dot alle alternatieven afdoende onderzocht dienen te worden; spreekt uit dot een
gedegen onderzoek naar de mogelijkheid van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de
Westerschelde, als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn
van de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;
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Een jaar later moest TenneT op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de Provincie
Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste partijen in Provinciale Stoten zijn niet overtuigd door
het verhaal van het ministerie en TenneT. Zij blijven voorstander van een ondergronds hoogsponnlngstrocé. "

Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese alternatief door
Tenneî niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de onmogell)kheid slecht
beargumenteerd. De redenering van Tenneî en het ministerie van EZ is niet juist als ze beweren, dat
de nieuwe lijn los van de windenergie, sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens dat een capaciteit

van 1900 MVA minimaal nodig is. Al is er weinig marge, die capaciteit is er wel op dit moment, met
een opwaardering van 1000 MW (en het mogelijk wegvallen van de kerncentrale= 485MW) zou veel
meer dan de nodige capaciteit gegenereerd worden. Dit alternatief wordt nu door Tenneî en het
ministerie van EZ resoluut van tafel geveegd, omdat het Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar
maanden stil zou komen te llggen, maar er is niet overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan.
De centrales kunnen worden gecompenseerd voor de periode dat ze niet kunnen leveren. Het gaat
hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een wil is, is een weg!
•

Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het gebruik van 4-circuits
Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-circuitsmasten met een klein
magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat. TenneT ontkent nu
dat ze in de eerste Instantie 2-circuits van plan waren en zegt dat er ook geen rela tie 1s tussen de
plannen voor de windparken, die de verdubbeling in capaciteit zou kunnen verklaren.
4-circuits betekenen in werkelijkheid een groter vermogen en een groter magnetisch veld. Omdat de
nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd, spreekt men in technische zin dus
eigenlijk over een 6-circuitsverbinding. In Noord-Brabant was dit een reden om het hele tracé te
wijzigen. Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel 'voorgelogen' te zijn.
Onduidelijk is waar dil dubbele vermogen voor nodig is.

•

Tevens is niet duidelijk waarom de lijnen bij het bestaande 150 kV station in Willem Anna polder
gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Willem Annapolder betekent dit dat de bestaande
380 kV bij de nieuwe Wintracks wordt gehangen en dat de oude vakwerkmasten daar kunnen worden
afgebroken. De al bestaande 150 kV blijft daar staan.
In Willem Annapolder wordt er gewisseld en zal de 380 kV op de al bestaande vakwerkmasten verder
gaan en wordt de 150 kV bij de Wintrackmasten opgehangen. De bestaande 150 kV vakwerkmasten
van Willem Annapolder tot Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is: waarom deze kruising?
Logischer zou zijn om de gehele 380 kV van Borssele tot Rilland bij de Wintracks te hangen en de al
bestaande 380 kV vakwerkmasten afte breken. Door het toevoegen van de 150 kV aan de nieuwe
masten, die een gemiddelde levensduur van 100 jaar hebben, kan deze verbinding op korte termijn
niet ondergronds worden aangelegd. Dit is een recente ontwikkeling waarbij Tenneî de 110 kV en 150
kV verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.

•

Door het opknippen van procedures is een zeer oneerlijke situatie ontstaan omdat interessante
alternatieven op die manier al op voorhand worden geëlimineerd. De verschillende procedures
(uitbreiding transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland, bovengrondse masten door Zeeland,
onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite allemaal over één en dezelfde
aansluiting, maar worden toch los van elkaar op nut en noodzaak beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de andere procedures.
Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transformatorstation Borssele gehonoreerd is, sluit
dit meteen de mogelijke onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures
worden alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.

•

Ik zet grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden. Dit is in de Tweede
Kamer besproken, maar is er ook gesproken over hoever TenneT daarin mag gaan?

•

Tijdens het broedseizoen boringen doen in Nationaal Park Oosterschelde; zandophogingen bij Borssele
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etc. Mag dit zomaar?
•

Incorrecte communicatie: de getoonde plattegrond met de verbinding in de brief van minister Kamp
van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.

NATUUR & LANDSCHAP
•
Het Zeeuwse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd (100 jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de
zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid.
Landschapscompensatie is gemakkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van
alle alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende investering te doen.
•
Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude zeedijk rondom
Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van het dorp. Dit zal een spookachtige
uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden uitgekocht worden en al de oude karakteristieke huisjes
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij, zal dit een troosteloos geheel
worden.
•

•

•

•

•

•

Ter hoogte van Roelshoek fourageren op dit moment 9 velduilen. Dit zijn zeldzame vogels in
Nederland en zijn om die reden opgenomen in de rode lijst van diersoorten die extra bescherming
verdienen. Is hiernaar onderzoek verricht. Waarom wordt hierover in de ter inzage gelegde stukken
geen melding van gemaakt ?
Overigens kan men stellen dat door aanleg van de hoogspanningsmasten volgens het voorgestelde
bovengrondse tracé de bu urtgemeenschap Roelshoek ten dode is opgeschreven en zal vervallen tot
een soort spookdorp.
Voor kite-surf ers is het strandje in Krabbendijke een ideale plek om deze sport te beoefenen. Dit gaat
verboden worden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolking ook op deze manier
een populaire vrijetijdsbesteding ontnomen.
De Oosterschelde Is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken op 100 meter vanaf de dijk
landinwaarts. Hoe verhoudt de W intrack-mast in de Oosterschelde zich tot de afspraken voor Natura
2000 gebieden? Omwonenden krijgen hoge boetes als ze In het broedseizoen bijvoorbeeld wormen
steken of zeekraal snijden, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal in datzelfde beschermde
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen voor
de vogels die in de draden van de Wintracks kunnen vliegen. Worden hiermee geen Europese
afspraken overschreden?
Landschappelijke aantasting van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de windparken wil
TenneT precies daar aan land laten gaan waar in 2004 nog het Sloebos is aangelegd dat als
natuurcompensatie diende en tevens een duidelijke grens moest trekken tussen het dorp en de
industrie. Die grens wordt nu weer opgeschoven.
De ophoging van het transformatorstation in Borssele zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de
directe omgeving. Daar kan geen natuurcompensatie tegenop. De bliksemafleiders worden zelfs 26
meter hoog.

LANDBOUW/ ECONOMIE
•
Precisielandbouw in de omgeving van deze nieuwe verbinding wordt onmogelijk. Boeren klagen nu al
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. Tenneî
wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg.
•
Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan.
RIVM-rapporten waarna tijdens beantwoording van vragen door uw personeel wordt verwezen, zijn
bij het RIVM onbekend.
•
De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen geproduceerd mogen worden. In
dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fruitteelt is dit een serieuze bedreiging van de
lokale economie. Wie zegt dat een grote klant als de Albert Heijn in de toekomst nog fruit afneemt als
dit onder hoogspanningsmasten is geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft TenneT
geen vergoeding.
•
Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het gebruik van drones
onmogelijk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.
•
De nadelige effecten op het toerist ische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65 meter hoge masten, wordt het
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landschappelijke karakter verdrongen door een meer industriële uitstraling. De vraag is of dit
wenselijk is. Deze twee industrieën bijten elkaar.
GEZONDHEID
•
Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o. leukemie bij
kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar geen
kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4-+ 2circuits masten op zeer korte afstand van elkaar. In de literatuur wordt ook een statistisch verband
gelegd tussen het voorkomen van de ziekte Alzheimer en de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningsverbindingen. Uw zogenaamde "voorzorgsprincipe" is een halfslachtige weergave van
uw zorgen op dit gebied. Iets is veilig of iets is onveilig. Het uitkopen van burgers die in de nabijheid
van deze hoogspanningsverbinding wonen om vervolgens dezelfde woningen te verkopen aan
belangstellenden die kennelijk bereid zijn de potentiële risico's te aanvaarden, is ronduit pervers te
noemen. Of u koopt bewoners uit en sloopt de woningen, om veiligheid te creëren; of u toont aan dat
er geen enkel risico van het wonen in de nabijheid van de geplande hoogspanningsverbinding bestaat.
Dan hoeft u ook niemand uit te kopen.
LANDELIJK
•
Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd belangrijk zijn. Zo
snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over land van A naar Bom het Energieakkoord
maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange
termijn, toerisme en het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die een volksvertegenwoordiger als minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de
minister bereid om naast een internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de
Nederlandse burger te zijn en landschappelijk ingrijpende beslissingen op een voor ieder acceptabele
manier uit te voeren? Ook als deze duurder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door
Nederlandse burgers en bedrijven betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die
burgers en bedrijven van cruciaal belang moeten zijn. We willen allemaal groener worden, maar niet
ten koste van ons eigen landschap en gezondheid!
•

Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert dat de controle op TenneT niet goed
wordt uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelhouder en toezichthouder.
Daardoor is sprake van verstrengelde belangen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer
bevoegdheid moeten krijgen om de taak van toezicht van de minister over t e nemen. Uitbreidingen
moeten op voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kosten en achteraf.
Met d it Rijksinpassingsplan is de democratisch invloed ver te zoeken. Volgens Europese wetgeving
(Arhus conventie uit 1998) moet de burger inspraak hebben en alternatieven kunnen aandragen. Het
feit dat bijv. de Westerschelde-optie niet is onderzocht, duidt erop dat deze afspraken niet worden
naseleefd .

PERSOONLIJK
•
Vanaf juli 1995 wonen wij op circa 100 meter vanaf het huidige tracé. De toevoeging van de
Wintrackmasten betekent dat wij nog meer draden in het zicht krijgen. Bij harde wind of mistig weer
knetteren de draden. Dit geluid zal alleen maar gaan toenemen wanneer er nog veel meer draden
bijgeplaatst gaan worden. Deze factoren beïnvloeden straks sterk ons woongenot. Wij wonen op een
fantastische locatie, vrijstaand, rustig en landelijk maar toch dicht bij het dorp, op loopafstand van de
Oosterschelde, maar is het straks wanneer uw plannen gerealiseerd zijn ook nog zo? Onze woning zal
onverkoopbaar worden in te toekomst. Dit betekent dat de waarde van onze woning nagenoeg nihil
wordt. Hierover maken wij ons grote zorgen.
Een belangrijk item voor ons zijn de gezondheidsrisico's waaraan wij blootgesteld worden. Deze zijn
•
voor ons onacceptabel. Zou u met uw gezin in de nabijheid van twee tracés willen wonen?
•
Ook hadden wij plannen om alpaca's of mini-ezels te gaan houden. Wat zijn de gevolgen van de
straling voor deze dieren? Betekent dat wij deze dieren moeten gaan houden voor hobby? Immers
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•

doorverkopen zal wellicht door uw ontwikkelingen veel lastiger worden. Dan wordt het al minder
interessant. Immers dit wordt een te dure hobby en beperkt ons in de mogelijkheden.
Het bestemmingsplan zal worden aangescherpt voor aanbouw en nieuwbouw in de omgeving van
deze masten. Het aanvragen voor een omgevingsvergunning zal niet meer mogelijk zijn. Dit zal
betekenen dat, ondanks dat de ruimte er is, we niet meer kunnen uitbreiden. Dit is een
belemmerende factor zowel voor ons als mede voor de toekomstige bewoners. Hierdoor zal verkoop
van de woning ook lastiger zijn.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspannningsverbinding Zuid-West 380 kV.
Om deze reden verzoek ik u deze zienswijze gegrond te verklaren, daarheen leidend dat het voorliggende plan
niet wordt vastgesteld en voor één van de alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig argumenten aan te
vullen in het vervolg van deze procedure.
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Zienswijze ingediend door, naam: .
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

1 2 APR l016

Plaats, datum:

z..J. . ~".P..3..::....~.q/.r."" ......
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappe lijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aan leg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegeb ied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukj e van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze ve rbinding die alleen voor de
export va n stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Du itsland worden
deze verbin dingen ondergronds aange legd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oost erschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig za l
worden aangetast.

7 . Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.

9. De gebruiksmoge lijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen wo rden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
10.

Deze bovengrondse verbinding is een aanslag op ons leefmili eu . Onder milieuvervuiling
verstaan we ook horizonvervuiling ; hoogspanningsmasten en windmolens . Hoe meer kabels aan
een mast hoe groter het magnetisch veld ,dus stralings gevaar. Op dit s malle stukje Zeeland
passen dan ook geen hoogspanningsmasten of andere industrieele voorzieningen die het
landschap aantasten .
Met de huidige techniek is het zeer goed mogelij k om stroom door ondergrondse kabels te
transporteren over land en door de zeebodem . Tennet is hiervan goed op de hoogte .

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verk laren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekent;
Naam: ...
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Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Plaats, datum:

........ Q 5.".. :.Ql:J~..20.Lb..........
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te.maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen . Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aa ngegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen won en tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst va n deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen . Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zu llen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisie landbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt . Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
10. "." .."...."........"......"...".. "".."." ..."........... "...".....".......... "."."" .."... "....."....".... "..........".... ".......... "....".... "."....... "....".... "
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vu llen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam

0077
Zienswijze ingediend door, naam: .
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Plaats, datum:

2.5-:: o.:::. '. 2 o,l
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg w il ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van abbeRdijk.e heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 3SOkV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappel ijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het sma lste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voo r de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet- niet door de
Westersche lde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreë ren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verban d
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbi ndingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren . Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en t ractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaa r.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Naam: "

0078

Zienswijze ingediend door, naam:
st ra a t :

Postcode :

w

o o n p Ia a t s r

Aan : Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

| 2 APR 2016

Plaats, datum:

..ì. .; ...L,r ..-..2rg.

lb

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpin passingsplan aanleg hoogspanningsverbindi ng Zu id-West 380 kV
1.S.,

wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussensorsse.le en Rillancl. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Langs deze weg

Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1.

lk vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.

2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deelverdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar Belgiè worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.

3.

Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.

Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In Belgiè en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.

4.

lk vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreéren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U

ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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5.

In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstan d waa rbinnen mensen wonen tot zu lke hoogspa nningsverbindingen.

6.

De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd

om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 55 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. lk vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

7.

Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8.

Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.

9.

De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing

niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
!k behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.

Hoogachtend

Ha

ndtekening:

Naam

0079
Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

1 2 APR 2015

Plaats, datum:

. 7 .iat-.t l .....~.o. i.G.......................
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland . Als inwon er van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Ik vrees dat het landschappel ij k schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventuee l aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westersche lde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0079

5.

In brochu res die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afsta nd waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tu ssen het voorkomen van Alzhei mer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.

6.

De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge mast en met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

7.

Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.

8. Door de komst van deze mast en wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen ste rk afnemen omdat er in
de buu rt van deze verbind ing GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en word en daardoor onverkoopbaa r.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond t e verklaren
daarheen leidend dat het voorliggen d plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde altern atieven zal worden ge kozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argument en aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening
Naam: ..

0080
Zienswijze ingediend door, naam:

.

Straat:
Postcode :
Woonplaats:
Aan : Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

1 2 APR 2016

Plaats, datum:

. .;:.~...;l..::..:l..P..!.6..."........".."..".............
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
La ngs deze weg w il ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspa nn ingsverb inding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland . Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn :
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
ind ustrie in het Sloegeb ied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentr ale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalst e stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroo m zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westersche lde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aange legd . Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaa r een unieke recreatieplaats.

0080
5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een st atistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voo rkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opge legd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten t e ondernemen die de natuur
ku nnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toe ristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoo r ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er t e vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De geb ruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-syste men niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met dron es en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
1
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aa nleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voo rliggend plan niet wordt vastgestel d en voo r één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud m ij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze proced ure.
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam

0081

Zienswijze ingediend door, naam:

··

Straat: .
Postcode:
Woon plaats: .
Aan: Bureau Ene rgieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Plaats, datum:

··1··"'··~+=-. . 1 ..c..\.k ........................ .
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Mi lieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aRnlP.g van de riie ulfo1e 3SOl<V.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aan leg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmo lenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het sma lste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en ze'.fs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0081

5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch ve rband
bestaat tussen de afstand waa rbinnen mensen vanaf zo een verbi nding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wo rdt mijn dorp ook minder aantrekkelij k voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbind ing GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en t ractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet mee r
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aan leg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen ve rzoek ik deze zienswijze gegrond te verkla ren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vast gesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwa ren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervo lg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam:

0082
Zienswijze ingediend door, naam:

"

Straat: .
Postcode:
Woonplaats:
Aan: Bureau Ene rgiep rojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Plaats, datum:

~.~ ..fQ~.D.~........................ ..
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpb esluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voo rgenomen aanleg van de hoogspannin gsve rbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland . Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:

1. Ik vrees dat het landschappelij k schoon van mijn omgeving ste rk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast t e worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabe ls - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aange legd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

0082
5. In brochures die het minist erie verspreidde staat dat er een statistisch ve rba nd
bestaat t ussen de afstand waarbinnen me nsen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activit eiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oost ersche lde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig za l
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waa rdoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aanget ast.
8. Door de komst van deze mast en wordt mijn dorp ook minder aantrekke lijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zulle n sterk afnemen omdat er in
de buu rt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachi nes met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Land bouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaa r.
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Tot zover enke le bezwaren tegen de voorge nomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wo rdt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven za l worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogacht end,

Handtekening:
Naam:

....

"

0083
Zienswijze ingediend door, naam:

Straat:
Postcode:
Woonplaats

Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR ZOJ6

Plaats, datum:

. ""..........".3.:.".4. ~.Jo.cl.."" .....
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsp lan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspa nningsve rbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 3SOkV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van m ijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4 . Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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nemen die de natuu r
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oor de vogelstand ernstig zal
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8. Door de komst van deze masten word t mijn dorp ook
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g van de hoogspanningsverbinding
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanle
ijze gegrond te verklaren
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze ziensw
esteld en voor één van de
daarheen leidend dat het voo rliggend plan niet word t vastg
genoemde altern atieven zal worde n gekozen.
ren te specificeren en waar nodig
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwa
re.
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedu
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam:

0084
Zienswijze ingediend door, naam:
Straat
Postcode
Woonplaats
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Plaats, datum:

. "b..::.~.~..J.Qk"".... "......". "........". .
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg w il ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbind ing niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht . In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats:
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.

6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.

7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
mindèr toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.

9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam:

_

0085
Zienswijze ingediend door, naa m: ."
Straat: .
Postcode: .

.

Woonplaats ..
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016
Plaats, datum:

Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde beslu iten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar Be lgië worden afgevoerd . Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze ve rbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan . Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatiep laats.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voo rkomen van Alzhei mer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zu lke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen ste rk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daa rdoor onverkoopbaa r.
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Tot zover enkele bezwar;en tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
L
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoe mde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedu re.
Hoogachtend,

..

Handtekening .
Naam:

0086
Zienswijze ingediend door, naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

12 APR 2016

Plaats, datum:

·'········J..9..::. .~.?..~..?..?. !. .~.......... .
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - met behoud van alle rechten - een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels - als dat dan per se moet - niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeu rt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.
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5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen . Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen ste rk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aan leg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgeste ld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor R
argumenten aan te vullen in H, t
Hoogachtend,

Handtekening:
Naam:

ovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
rvolg van deze procedure.
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Verzonden: Dinsdag 12 april 2016 20:01
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Is verwoord in bijgaande zienswijze
Reactie
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Bureau Energieprojecten
Inspra akpunt Zuid-W est 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
, 11-4-2 016
Onderw erp: Zienswijze inzake het ontwer pbeslu it, het Milieue ffectra
pport en het
ontwerp-inpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-W est
380 kV
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle
rechte n- een
zienswijze indienen tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV
hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als grondeigenaar van
gevestigd te
en akkerb ouwer op deze locatie, heb ik direct te maken met de planne
n voor de aanleg
van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
GANG VAN ZAKEN
1. Met
ben ik In gesprek gewee st op 6-03-2 015. Aan hem heb ik
gevraagd de positie van mast
(dossie rnumm er 0522) op mijn perceel te
verschuiven in de werklij n opdat de positie minder bezwarend is voor
agrarische
werkzaamheden. Dit is schrifte lijk vastgelegd door
, welke dit aan
u heeft doorgegeven opdat u dit meene emt In de definiti eve vastste lling
van de
plaatsing van de mast.

Na telefonisch contac t met
op 7-4-20 16 om 10:55 uur krijg Ik te
horen dat u deze vraag niet heeft meegenomen in de tervisielegging
aanleg R.J.P.
380 kV lijn. Met deze actie suggereerde u In eerste instant ie mee te
willen denken
met de grondb ezitter, om er vervolgens niets mee te doen. Dit komt
op mij zeer
slecht over en brengt het gevoel In de maling te worden genom en en
dat mijn
belangen voor u onbela ngrijk zijn.
2. U heeft een inspec teur opdrac ht gegeven mijn perceel te betreden
ter
inventa risatie van bomen, zonder dat u hiervoo r toestem ming had. Dit
is een
onjuist e gang van zaken, er dient toestem ming voor betreding te zijn.
Dit
verste rkt het gevoel dat mijn belangen er voor u niet toe doen.
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN & ECONOMISCHE BELANGEN
3. Precisielandbouw in de omgev ing van de nieuwe verbind ing wordt
onmog elijk.
Onder de boeren Is het bekend dat GPS systemen vaak uitvalle n wanne
er deze
onder bestaande hoogspanningsmasten komen. Er is nooit goed onderz
oek naar
de effecten gedaan van dergel ijke verbind ingen op GPS systemen. Daarbi
j wordt
het gebruik van Drones belemmerd, omdat vliegen en zelfs vliegeren
In de buurt
van masten verboden is. Ook is het niet bekend welke effecten de verbind
ing
heeft op beelden die Drones kunnen maken van de gewassen t.b.v.
precislelandbouw, ook hier is nooit onderzoek naar gedaan. Al met al
leveren de
masten enkel betreft de precisielandbouw al een gigantisch risico voor
agrarisch
ondernemers. TenneT wimpe lt deze bezwaren al te makke lijk weg, en
lijkt hierbij
dus wederom niet om het belang van mij te geven.
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4. Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen
als gevolg van water wat
van de kabels naar beneden valt. Ook hier is nooit onder
zoek naar gedaan.
5. Naast drupschade van de kabels zal ook water last rondo
m de mast een probleem
worden in de toeko mst. Door de betonnen voet onderaan
de mast kan
(rege n)wat er wat langs de mast naar beneden druip t niet
weg en voor overla st
zorgen.
6. Het beregenen van gewassen wordt als gevolg van
de masten veel lastig er zo niet
onmo gelijk gema akt. Wate r wat de mast raakt komt niet
bij het gewas terec ht en
zorgt tevens voor de bij punt 5 genoe mde waterschade.
Ook is het uitzet ten van
een spoor voor de beregeningshaspel praktisch veel lastig
er met maste n in het
land.
7. Er is geen duide lijkhe id over veiligheidsvoorschrifte
n en belemmeringen op
werkzaamheden onde r de masten en de daaraan gekop
pelde
schadevergoedingen.
8. Ook is het ondui delijk in hoeverre de grond gebru iker
aansprakelijk Is voor
eventueel schade aan de masten als gevolg van agrarische
werkzaamheden. De
grondeigenaar is hierd oor misschien genoodzaakt een
verho ging van de
aansprakelijkheidsverzekering te realiseren.
9. De steeds stren ger wordende eisen m.b.t . condities
waarin gewassen
geproduceerd mogen worden. In dit gebied waar veel mens
en afhan kelijk zijn van
de agrarische sector is dit een serieuze bedreiging van
de lokale economie.
Wie zegt dat een grote klant als de Alber t Heijn in de toeko
mst geen aardappelen,
uien, groenten en fruit meer wil hebben die onde r hoogs
panningsmasten is
geproduceerd? Voor derge lijke toeko mstig e schade geeft
TenneT geen
vergoeding.
10. Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worde
n sterk beper kt omda t het
houden van dieren onde r deze verbin ding onmo gelijk is.
11. De vrije werkr uimte onde r de lijn zou 4 mete r bedra
gen. Bij laden/lossen van
trans portm ateria al is al een hogere werkr uimte nodig.
Lossen kipwagen is al snel
richting de 9 meter , het uitklappen van een spuitm achin
e idem dito. Bij
beste mmin gswijz iging van akkerbouw naar andere gewa
ssen (fruitt eelt met
hagel netten , kassen etc) is deze werkr uimte ook niet toere
ikend.
12. Door de ligging van ons woonhuis en bedrijfsgebouwe
n op ±150 mete r afstand
van het hart van de bestaande 150 kV lijn en van de nu
aan te leggen 380 kV lijn
op een afstand van ± 170 mete r doet u een aanslag op
ons woon, leef- en
werkg enot en zodoende ook direct op onze gezondheid
! Dat de gevolgen hiervan
lastig in waardes uit te drukk en zijn is een feit. Indie n
de aan te leggen verbinding
ondergronds zal gebeuren spelen de eerde r genoe mde
punte n veelal een minde r
groot probleem.
13. Naast de nadelige effecten op ons woon, leef- en werkg
enot is het ook ondui delijk
of de nieuwe 380 kV lijn moge lijkerw ijs ook invloed heeft
op
bedrij fsontw ikkeli ngen. Door de aanleg van de 150 kV
lijn in de jaren 60/70 van
de 20e eeuw op korte afstand van de bedrijfsgebouwen
en toewi jzing van
overheidswege van agrarisch bouwblok is toent ertijd geen
rekening gehouden met
de belemmeringen van de 150 kV lijn. In het geval van
de nieuwe 380 kV lijn Is
dit ook ondui delijk .
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14. De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer
de entree van Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65
meter hoge masten, wordt het landschappelijke karakter verdrongen door een
meer industriële uitstraling. De vraag is of dit wenselijk is. Deze twee industrieën
bijten elkaar.
15. Daarnaast is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardever mindering van huizen, bedrijfspanden, agrarische percelen en
bouwblokken tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct
onder de masten wonen maar het is problemati scher in het geval iemand net
buiten de zone woont en zijn WOZ-waarde toch ziet dalen.
GEZONDHEID
16. Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o.
leukemie bij kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten
werken en wonen; maar geen kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid
wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4- + 2-circuits masten op zeer korte
afstand van elkaar.
In mijn eigen situatie zou onze woning tussen een 150 kV- en een 380 kVverblnding zijn gesitueerd. Het is niet bekend wat de cumulatiev e schadelijke
effecten zijn tussen een 380 kV- en een 150 kV-hoogspannlngsverbinding.
17. Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het
magnetisch veld te bepalen in de oude situatie. Een dergelijke meting zou door
iedere ongeruste burger, die binnen een straal van 1 kilometer van de masten
woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, indien de plannen
doorgang vinden, na de In gebruik name van de masten opnieuw een meting uit
te voeren en zo inzicht te verschaffen in de sterkte van het magnetisch veld waar
wij als burgers aan bloot gesteld worden. In gesprekken met Tennet is tot nu toe
terughoude nd op dit voorstel gereageerd.
PROCEDURE
18. Na verloop van zeven jaar is de oorspronk elijke reden (aanleg tweede
kerncentrale In Borssele) om aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en
noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de orde. De latere motivatie past dan
ook niet bij het huidig voorliggende plan.
19. Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond
nu na de gedwongen splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energietak van
dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en het waarschijn lijker wordt dat in de
zeer nabije toekomst grote stroomprod uctiecapac iteit zal wegvallen. Omroep
Zeeland berichtte op 20/02/201 6:
"Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbed rijf en een energiebedrijf, vormt de
kerncentral e een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot verlies, dat de
energietak van Delta zelfstandig niet overeind kan blijven."

20. In Zeeland ontbreekt een breed maatschap pelijk en politiek draagvlak en ondanks
meerdere verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister
Kamp geweigerd. Omroep Zeeland bericht op 16 januari 2015:
"Stroombeh eerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en de noodzaak zijn
voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Dat vinden alle partijen in
Provinciale Staten."
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In een commissievergadering op 15 januari 2015 hadden de partijen van de
Provincie Zeeland unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergrondse EN
ONDERZEESE alternatieven, met name het Westerschelde-alternatief werd daarbij
naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet gereageerd door TenneT
en het ministerie van EZ. Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te doen naar de
mogelijkheid van enkele kilometers ondergronds, terwijl de Westerschelde-optie
werd genegeerd. Toen de resultaten van deze qulckscan in december 2015
gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er in Zeeland 0 kilometer
ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische
complexiteit van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit overigens niet zo
verwonderlijk. Omdat in de procedure alternatieven die eventueel minder schade
doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en afgewogen, staan wij op
het standpunt van de Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hebben voor
onderzoek naar een ONDERZEESE variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op
15/12/2015 een motie aangenomen om dit alternatief te onderzoeken omdat
(citaat):
"er geen nader onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van een onderwater verbinding;
dat de mogelijkheden voor onderwater verbinding destijds mondeling en zonder
onderbouwing zijn afgedaan; en van mening zijnde dat alle alternatieven afdoende
onderzocht dienen te worden; spreekt uit dat een gedegen onderzoek naar de mogelijkheid
van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde,
als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverbinding, onderdeel behoort
te zijn van de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure;

Een jaar later moest Tennet op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten
voor de Provincie Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: ·oe meeste partijen
in Provinciale Staten zijn niet overtuigd door het verhaal van het ministerie en Tennet. Zij
blijven voorstander van een ondergronds hoogspanningstracé."

Kortom: wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese
alternatief door Tennet niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk
onderzoek.
21. Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstracé is niet onderzocht en de
onmogelijkheid slecht beargumenteerd. De redenatie van TenneT en het
ministerie van EZ is niet juist als ze beweren dat de nieuwe lijn los van de
windenergie sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens dat er afvoer capaciteit
nodig is, echter er wordt niet stilgestaan bij het verbruik in eigen gebied, op zowel
huishoudelijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt er een 150kV
hoogspanningsverbinding naar Noord Brabant, en gaat vanaf 2017 de ELSTA
centrale 100% voor DOW gaat produceren, waarmee de 440 Mw die nu door de
Westerschelde komt vervalt.
Al lijkt er nu weinig marge, door de wijzigingen op korte termijn en het lokale
verbruik (en het mogelijk eerder wegvallen dan gepland van de kerncentrale) is
er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al met het huidige 380kv verbinding.
Door de bestaande verbinding te verzwaren met nieuwe lichtere vierbundel
geleiders kan de transport capaciteit zelfs fors opgewaardeerd worden met 1
gigawatt per circuit.
Dit alternatief wordt nu door TenneT en het ministerie van EZ resoluut van tafel
geveegd omdat het Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden stil zou
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komen te liggen, maar er is niet overtuigend beargumenteerd waarom dit niet
kan. De centrales kunnen worden gecompenseerd voor de periode dat ze niet
kunnen leveren. Het gaat hier duidelijk om een 'niet willen', immers waar een wil
is, is een weg!
22. Met betrekking tot de huidige productie- en afvoercapaciteit heeft Minister Kamp
de Kamerleden tijden het Algemeen Overleg op 14 maart j.I., onjuist
geïnformeerd door de suggestie te wekken dat TenneT al jarenlang geen
onderhoud heeft kunnen plegen omdat het net overvol zou zitten. Minister Kamp
sprak over 2100MW energie die over het al bestaande 380kV-net dient te worden
afgevoerd. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat Zeeland ook energie nodig
heeft, niet alle geproduceerde energie moet via de 380kV worden afgevoerd. In
een brief aan de gemeenteraad Reimerswaal (gedateerd 24 februari 2016) schreef
minister Kamp dat de Zeeuwse belasting 200-550 MW is. Waarom zei minister
Kamp niets over de Zeeuwse afname toen hij 14 maart de verschillende
Kamerleden te woord stond? En zelfs de 200 - 550 MW die hij in de brief aan de
gemeente Reimerswaal noemt, komt niet overeen met wat het Kwaliteits- en
Capaciteitsdocument {KCD) hierover vermeldt.
KCD 2013 I Deel 2 blz 84:
12.1.5 Te verwachten ontwikkelingen in Regio Zuid Zeeland ... De belasting, zoals voorzien
door regionaal netbeheerder DELTA Netwerkbedrijf (DNWB), nemen toe met percentages
van nihil tot maximaal 2,5%. De belastingvraag ontwikkelt zich hierdoor van 619 MW in
2014 naar 713 MW in 2023.

We begrijpen dat de productie (net als de vraag naar energie) een variabel
gegeven is, maar met het noemen van 2100 MW heeft minister Kamp de
Kamerleden een onjuiste situatie geschetst.
Ook heeft hij nagelaten te vermelden dat er naast de 380kV ook een 150kV lijn
vanuit Borssele naar Brabant loopt die 330 MVA afvoercapaciteit biedt. 1645 MVA
+ 330 MVA = 1975 MVA capaciteit.
Daar komt bij dat verbindingen altijd redundant (dubbel) worden uitgevoerd. Het
gaat dus in feite niet om lx 1645 MVA maar om 2x 1645 MVA, waardoor
onderhoud altijd mogelijk is. Daarnaast produceren de centrales zelden op
maximaal vermogen. Dit alles bij elkaar maakt het zeer onwaarschijnlijk dat
TenneT al sinds 2009 geen onderhoud heeft kunnen uitvoeren.
23. Hoe nodig is een ring-verbinding voor Zeeland? Volgens minister Kamp een van
de redenen dat de Westerschelde-optie niet realistisch is omdat een onderzeese
kabel een zogenaamde punt-tot-punt verbinding is en geen ringverbinding kan
zijn. Het Nederlandse net is een van de meest betrouwbare van de hele wereld.
Gemiddeld heeft elk huishouden in ons land 99,995 % van de tijd elektriciteit. De
vraag rijst hoe noodzakelijk het is om het Zeeuwse net nog betrouwbaarder te
maken door middel van een zogenaamde ring?
Hoe kan het überhaupt dat er in Zeeland een ring-verbinding wordt gerealiseerd,
pal naast een oude 2-circuits lijn, terwijl dit in Brabant tot een drastische tracéwijziging leidde? Immers, 4-circuits mag voor Nederland niet in een EU ring
worden opgenomen! Zie TenneT-film op Youtube die dit uitlegt:
https://www.youtube.com /watch?v=vnhbUL30aHw
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Titel: 'Uitleg wijziging tracé Brabant', geplaatst op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380kV parallel-tracés in om energie weg te krijgen uit Borssele naar
Rilland met totaal 4 circuits. Zeeland mag volgens EZ dan niet meer in een EU
ring of EU netwerk (380 KV) worden opgenomen. Hierdoor blijft Zeeland
kwetsbaar als stroom-schiereiland. Hiermee wordt de leveringszekerheid van een
EU-netwerk minimaal, en de risico's maximaal.
24. Ook is er vanaf het begin op misleidende manier gecommuniceerd over het
gebruik van 4-circuits Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen
zien van 2-circuitsmasten met een klein magnetisch veld. Pas sinds 2014 wordt
duidelijk dat het in feite om 4-circuits gaat.
TenneT ontkent nu dat ze in de eerste instantie 2-circuits van plan waren en zegt
dat er ook geen relatie is tussen de plannen voor de windparken, die de
verdubbeling in capaciteit nog enigszins zou kunnen verklaren, terwijl het KCD (
Kwaliteits- en Capaclteits Document) uit 2013 duidelijk spreekt van realisatie van
een dubbelcircuit 380kV-verbinding Borssele-Tilburg met een transportvermogen
van 2 x 2635 MVA.
4-circults betekent in werkelijkheid een groter vermogen en een groter
magnetisch veld. Omdat de nieuwe masten pal naast de oude masten worden
gebouwd spreekt men in technische zin dus eigenlijk over een 6circuitsverbinding. In Brabant was dit een reden om het hele tracé te wijzigen.
Juist vanwege de onduidelijkheid hierover ontstaat het gevoel dat wij als
belanghebbenden, al dan niet bewust, onjuist geïnformeerd te zijn.
25. Eveneens beargumenteerde Tennet niet duidelijk waarom de lijnen bij het
bestaande 150 kV station in Willem Annapolder gekruist worden. Voor het deel
van Borssele tot Willem Annapolder betekent dit dat de bestaande 380kV bij de
nieuwe Wintracks wordt gehangen en dat de oude vakwerkmasten daar kunnen
worden afgebroken. De al bestaande 150kV blijft daar staan.
In Wiiiem Annapolder wordt er gewisseld en zal de 380Kv op de al bestaande
vakwerkmasten verder gaan en wordt de 150kV bij de Wintrackmasten
opgehangen. De bestaande 150kV vakwerkmasten van Wiiiem Annapolder tot
Rilland kunnen worden afgebroken. De vraag is: waarom deze kruising? Logischer
zou zijn om de gehele 380kV van Borssele tot Rilland bij de Wintracks te hangen
en de al bestaande 380kV vakwerkmasten af te breken. Door het toevoegen van
de 150kV aan de nieuwe masten, die een gemiddelde levensduur van 100 jaar
hebben, kan deze verbinding op korte termijn niet ondergronds worden
aangelegd. Dit is een recente ontwikkeling waarbij TenneT de 110 kV en 150kV
verbindingen meer en meer ondergronds aanlegt.
26. Daarnaast is, door het opknippen van het gehele project in deelprojecten, een
onwenselijke situatie ontstaan omdat interessante alternatieven op die manier al
op voorhand worden geëlimineerd. De verschillende deelprojecten (uitbreiding
transformatorstation Borssele, koppelstation Rilland, bovengrondse masten door
Zeeland, onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan in feite allemaal
over een en dezelfde aansluiting maar worden toch los van elkaar op nut en
noodzaak beoordeeld.
Toekenning van een vergunning heeft direct gevolgen op de voortgang van de
andere procedures. Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het
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transformatorstat ion Borssele gehonoreerd is, sluit dit meteen de mogelijke
onderzeese aansluiting op Rilland uit. Met het opdelen van de procedures worden
alternatieven dus al op voorhand geëlimineerd.
27. Wij zetten grote vraagtekens bij de uitvoering van voorbereidende
werkzaamheden. Dit is in de Tweede Kamer besproken maar is er ook gesproken
over hoever TenneT daarin mag gaan? Tijdens broedseizoen boringen doen in
Nationaal Park Oosterschelde ( = Natura 2000), zandophogingen bij Borssele etc.
Mag dit zomaar?

28. Tennet is inconsequent In informatie: de getoonde plattegrond met de verbinding
in de brief van minister Kamp van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder
getoonde tracés.
NATUUR & LANDSCHAP
29. Het Zeeuwse landschap wordt ingrijpend en voor lange tijd (100 jaar) aangetast.
Dit zou niet alleen de zorg van omwonenden moeten zijn. Ook de landelijke
overheid heeft hierin een verantwoordelijkh eid. Landschapscompensatie is
makkelijk te regelen, maar het begint bij een zorgvuldige afweging van alle
alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende investering te doen.
30. Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude
zeedijk rondom Krabbendijke is een favoriet wandelgebied onder bewoners van
het dorp. Dit zal een verlaten uitstraling krijgen nu alle direct omwonenden
uitgekocht worden en al de oude karakteristieke huisjes leeg komen te staan. Met
daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij zal dit een troosteloos geheel worden.
31. Voor kite-surfers is het strandje in Krabbendijke een ideale plek om deze sport te
beoefenen. Dit wordt verboden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de
bevolking ook op deze manier een populaire vrijetijdsbestedin g ontnomen.
32. De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. De grens wordt getrokken 100
meter vanaf de dijk landinwaarts. Hoe verhoudt de Wintrack-mast in de
Oosterschelde zich tot de afspraken voor Natura 2000 gebieden? Omwonenden
krijgen hoge boetes als ze in het broedseizoen bijvoorbeeld wormen steken of
zeekraal knippen, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal in datzelfde
beschermde gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen,
denk alleen al aan de gevolgen voor de vogels die in de draden van de Wintracks
kunnen vliegen. Getoetst moet worden of hiermee geen Europese afspraken
worden overschreden.
33. Landschappelijke aantasting van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de
windparken wil TenneT precies daar aan land laten gaan waar in 2004 nog het
Sloebos is aangelegd dat als natuurcompensat ie diende en tevens een duidelijke
grens moest trekken tussen het dorp en de industrie. Die grens wordt nu weer
opgeschoven.
34. De ophoging van het transformatorstat ion in Borssele zal zeer ingrijpende
gevolgen hebben voor de directe omgeving. Daar kan geen natuurcompensat ie
tegenop. De bliksemafleiders worden zelfs 26 meter hoog.
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LANDELIJK/ EUROPEES
35. Het ministerie van Economische Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en
tijd belangrijk zijn. Zo snel mogelijk windparken aansluiten, zo snel mogelijk over
land van A naar Bom het Energieakkoord maar te halen. Thema's als draagvlak
onder de bevolking, gezondheid, duurzaamheid op de lange termijn, toerisme en
het landschap lijken van geen enkel belang voor het ministerie. Toch zijn dit
thema's die minister Kamp zich ter harte zou moeten nemen. Is de minister
bereid om naast een internationale afspraak als het Energieakkoord er allereerst
voor de Nederlandse burger te zijn en landschappelijk ingrijpende beslissingen op
een voor iedereen acceptabele manier uit te voeren? Ook als deze duurder
uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door Nederlandse burgers en bedrijven
betaald via de nettarieven. Daarmee zou draagvlak onder die burgers en
bedrijven van cruciaal belang moeten zijn. We willen allemaal groener worden
maar niet ten koste van ons eigen landschap en gezondheid!
36. Een rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert de controle op
TenneT niet goed wordt uitgevoerd. De regering heeft nu twee petten op: die van
aandeelhouder en toezichthouder. Daardoor sprake van verstrengelde belangen.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer bevoegdheid moeten krijgen
om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen moeten op
voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kosten achteraf.
37. Verder is de informatievoorziening erg technisch, onmogelijk te volgen voor de
gemiddelde burger, dit is in strijd met het beginsel van equality of arms.
38. Doordat voor de aanleg gronden van burgers/boeren onteigend worden is sprake
van een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht. In strijd met artikel 1,
eerste protocol van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.
39. Er is veel veranderd sinds de nieuwe wet Ruimtelijke ordening uit 2008. Burgers
en lokale overheden kunnen in de huidige situatie nauwelijks invloed uitoefenen
op grote Rijks projecten. Een gevolg is dat er een gebrek is aan transparantie in
de besluitvorming, de afstand tussen de burger en de landelijke overheid is groot.
Ook al is er geen draagvlak onder de bevolking en lokale politiek,
Rijksinpassingsplannen kunnen nu toch worden uitgevoerd dit is in strijd met de
Arhus conventie uit 1998: een burger moet inspraak hebben en alternatieven
kunnen aandragen. Wij houden de Nederlandse overheid er dan ook aan dat het
Westerschelde alternatief alsnog onderzocht wordt.
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Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar
nodig argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren daarheen
leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoemde
alternatieven worden gekozen.
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Verzonden: Dinsdag 12 april 2016 20:04
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Mede namens:
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Is verwoord in bijgaande zienswijze die ook per aangetekende post naar u is verzonden.
Reactie
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN
, 11 april 2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwernbeslujt. het Milieueffectrappo rt en het
ontwerp-jnpass!ngsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
Langs deze weg wil ik als belanghebbende - onder voorbehoud van alle rechten- een
zienswijze indienen tegen de voorgenomen aanleg van de 380 kV
hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als Medevennoot van
gevestigd te
en
teler op deze locatie heb ik direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380kV. Mijn
voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
GANG VAN ZAKEN
1. Met
ben ik in gesprek geweest op 6-03-2015. Aan hem heb
ik gevraagd de positie van mast
(dossiernummer 0522)op mijn perceel te
verschuiven in de werklijn opdat de positie minder bezwarend is voor agrarische
werkzaamheden. Dit is schriftelijk vastgelegd door
, welke dit aan
u heeft doorgegeven opdat u dit meeneemt in de definitieve vaststelling van de
plaatsing van de mast.

Na telefonisch contact met
op 7-4-2016 om 10:55 uur krijg ik te
horen dat u deze vraag niet heeft meegenomen in de tervisielegging aanleg R.J.P.
380 kV lijn. Met deze actie suggereerde u in eerste instantie mee te willen denken
met de belanghebbenden, om er vervolgens niets mee te doen. Dit komt op mij
zeer slecht over en brengt het gevoel in de maling te worden genomen en dat
mijn belangen voor u onbelangrijk zijn.
2. U heeft een inspecteur opdracht gegeven mijn perceel te betreden ter
inventarisatie van bomen, zonder dat u hiervoor toestemming had. Dit is een
onjuiste gang van zaken, er dient toestemming voor betreding te zijn. Dit
versterkt het gevoel dat mijn belangen er voor u niet toe doen.
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN & ECONOMISCHE BELANGEN
3. Precisielandbouw in de omgeving van de nieuwe verbinding wordt onmogelijk.
Onder de boeren is het bekend dat GPS systemen vaak uitvallen wanneer deze
onder bestaande hoogspanningsmasten komen. Er is nooit goed onderzoek naar
de effecten gedaan van dergelijke verbindingen op GPS systemen. Daarbij wordt
het gebruik van Drones belemmerd, omdat vliegen en zelfs vliegeren in de buurt
van masten verboden is. Ook is het niet bekend welke effecten de verbinding
heeft op beelden die Drones kunnen maken van de gewassen t.b.v.
preclsielandbouw, ook hier Is nooit onderzoek naar gedaan. Al met al leveren de
masten enkel betreft de precisielandbouw al een gigantisch risico voor agrarisch
ondernemers. TenneT wimpelt deze bezwaren al te makkelijk weg, en lijkt hierbij
dus wederom niet om het belang van mij te geven.
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4. Daarbij ook de gevolgen van drupschade op gewassen als gevolg van water wat
van de kabels naar beneden valt. Ook hier is nooit onderzoek naar gedaan.
5. Naast drupschade van de kabels zal ook waterlast rondom de mast een probleem
worden in de toekomst. Door de betonnen voet onderaan de mast kan
(regen)water wat langs de mast naar beneden druipt niet weg en voor overlast
zorgen.
6. Het beregenen van gewassen wordt als gevolg van de masten veel lastiger zo niet
onmogelijk gemaakt. Water wat de mast raakt komt niet bij het gewas terecht en
zorgt tevens voor de bij punt 5 genoemde waterschade. Ook is het uitzetten van
een spoor voor de beregeningshaspel praktisch veel lastiger met masten in het
land.
7. Er is geen duidelijkheid over veiligheidsvoorschriften en belemmeringen op
werkzaamheden onder de masten en de daaraan gekoppelde
schadevergoedingen.
8. Ook is het onduidelijk in hoeverre de grondgebruiker aansprakelijk is voor
eventueel schade aan de masten als gevolg van agrarische werkzaamheden. De
grondgebruiker is hierdoor misschien genoodzaakt een verhoging van de
aansprakelijkheidsverzekering te realiseren.
9. De steeds strenger wordende eisen m.b.t. condities waarin gewassen
geproduceerd mogen worden. In dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van
de agrarische sector is dit een serieuze bedreiging van de lokale economie. Wie
zegt dat een grote klant als de Albert Heijn in de toekomst geen aardappelen,
groenten en fruit meer wil hebben die onder hoogspanningsmasten Is
geproduceerd? Voor dergelijke toekomstige schade geeft TenneT geen
vergoeding.
10. Gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden worden sterk beperkt omdat het
houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk is.
11. De vrije werkruimte onder de lijn zou 4 meter bedragen. Bij laden/lossen van
transportmateriaa l is al een hogere werkruimte nodig. Lossen kipwagen is al snel
richting de 9 meter, het uitklappen van een spuitmachine idem dito. Bij
bestemmingswijziging van akkerbouw naar andere gewassen (fruitteelt met
hagelnetten, kassen etc) is deze werkruimte ook niet toereikend.
12. Door de ligging van ons woonhuis en bedrijfsgebouwen op :1::150 meter afstand
van het hart van de bestaande 150 kV lijn en van de nu aan te leggen 380 kV lijn
op een afstand van ± 170 meter doet u een aanslag op ons woon, leef- en
werkgenot en zodoende ook direct op onze gezondheid! Dat de gevolgen hiervan
lastig in waardes uit te drukken zijn is een feit. Indien de aan te leggen verbinding
ondergronds zal gebeuren spelen de eerder genoemde punten veelal een minder
groot probleem.
13. Naast de nadelige effecten op ons woon, leef- en werkgenot is het ook onduidelijk
of de nieuwe 380 kV lijn mogelijkerwijs ook invloed heeft op
bedrijfsontwikkeli ngen. Door de aanleg van de 150 kV lijn in de jaren 60/70 van
de 20e eeuw op korte afstand van de bedrijfsgebouwen en toewijzing van
overheidswege van agrarisch bouwblok is toentertijd geen rekening gehouden met
de belemmeringen van de 150 kV lijn. In het geval van de nieuwe 380 kV lijn is
dit ook onduidelijk.
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14. De nadelige effecten op het toeristische imago van de Provincie Zeeland. Wanneer
de entree van Zeeland, de route naar Walcheren, ontsierd zal worden door 65
meter hoge masten, wordt het landschappelijke karakter verdrongen door een
meer industriële uitstraling. De vraag is of dit wenselijk is. Deze twee industrieën
bijten elkaar.
15. Daarnaast Is het een bekend gegeven dat de bouw van hoogspanningsmasten een
waardevermindering van huizen, bedrijfsgebouwen, agrarische percelen en
bouwblokken tot gevolg hebben. Tennet koopt nu alleen de mensen uit die direct
onder de masten wonen maar het is problematischer in het geval iemand net
buiten de zone woont en zijn WOZ-waarde toch ziet dalen.
GEZONDHEID
16. Er is grote ongerustheid ontstaan met betrekking tot de gezondheidsrisico's (w.o.
leukemie bij kinderen). Waarom mag men wel in de nabijheid van deze masten
werken en wonen; maar geen kinderopvang organiseren? Deze ongerustheid
wordt versterkt nu er sprake blijkt te zijn van 4- + 2-circuits masten op zeer korte
afstand van elkaar. In mijn situatie zou onze woning tussen een 150 kV- en een
380 kV-verbinding gesitueerd zijn. Wat de cumulatieve schadelijke effecten zijn
van het op korte afstand verblijven tussen een 380 kV- en een 150 kVhoogspanningsverbinding is niet bekend.
17. Wij vragen de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het
magnetisch veld te bepalen in de oude situatie. Een dergelijke meting zou door
iedere ongeruste burger, die binnen een straal van 1 kilometer van de masten
woont, moeten kunnen worden aangevraagd. Om dan, indien de plannen
doorgang vinden, na de in gebruik name van de masten opnieuw een meting uit
te voeren en zo inzicht te verschaffen in de sterkte van het magnetisch veld waar
wij als burgers aan bloot gesteld worden. In gesprekken met Tennet is tot nu toe
terughoudend op dit voorstel gereageerd.
PROCEDURE
18. Na verloop van zeven jaar is de oorspronkelijke reden (aanleg tweede
kerncentrale in Borssele) om aanleg van de hoogspanningsverbinding inz. nut en
noodzaak te rechtvaardigen niet meer aan de orde. De latere motivatie past dan
ook niet bij het huidig voorliggende plan.
19. Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn niet aangetoond
nu na de gedwongen splitsing van Delta de zwaar verlieslijdende energietak van
dit bedrijf zelfstandig niet kan overleven en het waarschijnlijker wordt dat in de
zeer nabije toekomst grote stroomproductiecapaciteit zal wegvallen. Omroep
Zeeland berichtte op 20/02/2016:
"Nu het bedrijf moet splitsen in een netwerkbedrijf en een energiebedrijf, vormt de
kerncentrale een groot probleem. De centrale draait met zo'n groot verlies, dat de
energietak van Delta zelfstandig niet overeind kan blijven."

20. In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en ondanks
meerdere verzoeken is onderzoek naar een onderzees alternatief door minister
Kamp geweigerd. Omroep Zeeland bericht op 16 januari 2015:
"Stroombeheerder Tennet moet opnieuw duidelijk maken wat het nut en de noodzaak zijn
voor een nieuw hoogspanningsnet over land in Zeeland. Dat vinden alle partijen in
Provindale Staten."
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In een commissievergadering op 15 janua ri 2015 hadde
n de partij en van de
Provincie Zeeland unaniem opgeroepen tot onderzoek
van ondergrondse EN
ONDERZEESE altern atieve n, met name het West ersch elde-a
lterna tief werd daarb ij
naar voren gedragen. Vervolgens werd een jaar lang niet
gereageerd door TenneT
en het minis terie van EZ. Ondertussen werd wel opdra
cht gegeven aan het
Belgische onderzoeksbureau Tractebel om onderzoek te
doen naar de
moge lijkhe id van enkele kilom eters ondergronds, terwi
jl de Westerschelde-optie
werd genegeerd. Toen de resultaten van deze quickscan
in december 2015
gepubliceerd werden, concludeerde minis ter Kamp dat
er in Zeeland 0 kilom eter
ondergronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge koste
n en de technische
comp lexite it van 380kv Wisselstroom ondergronds is dit
overigens niet zo
verwo nderl ijk. Omda t in de procedure altern atieve n die
eventueel minde r schade
doen aan het landschap dienen te worden onderzocht en
afgewogen, staan wij op
het stand punt van de Provincie en gemeenteraden die
juist geple it hebben voor
onderzoek naar een ONDERZEESE varian t. Zo had de geme
ente Reimerswaal op
15/12 /2015 een motie aangenomen om dit altern atief
te onderzoeken omda t
(citaa t):
"er geen nader onderzoek is gedaan naar de moge lijkhei
d van een onder water verbin ding;
dat de mogelijkheden voor onder water verbinding destijd
s mond eling en zonde r
onderbouwi ng zijn afgedaan; en van mening zijnde dat
alle altern atieve n afdoende
onder zocht dienen te worden; spree kt uit dat een gedeg
en onderzoek naar de moge lijkhei d
van een verbinding door het water, zoals de route over
de bodem van de Westerschelde,
als altern atief op een nieuwe bovengrondse hoog- spann
ingsverbinding, onderdeel behoo rt
te zijn van de voorbereidingen op de ruimte lijke proced
ure;

Een jaar later moes t Tenn et op 15 janua ri 2016 opnieuw
de plannen toelic hten
voor de Provincie Zeeland, waarna Omro ep Zeeland berich
tte:

"De meeste partije n
in Provinciale Staten zijn niet overtu igd door het verhaa
l van het minist erie en Tennet. Zij
blijven voorstander van een ondergronds hoogspanningstrac
é. "

Kortom: wij make n bezwaar tegen het feit dat de afwijz
ing naar het onderzeese
altern atief door Tenn et niet wordt onderbouwd met gedeg
en onafh ankel ijk
onderzoek.
21. Het verzwaren van het bestaande hoogspanningstra
cé is niet onderzocht en de
onmo gelijk heid slecht beargumenteerd. De redenatie van
TenneT en het
minis terie van EZ is niet juist als ze beweren dat de nieuw
e lijn los van de
windenergie sowieso nodig is. We zijn het met elkaar eens
dat er afvoe r capac iteit
nodig is, echte r er wordt niet stilgestaan bij het verbr uik
in eigen gebied, op zowel
huish oudel ijk niveau en industrieel niveau. Tevens loopt
er een 150kV
hoogspanningsverbind ing naar Noord Braba nt, en gaat
vanaf 2017 de ELSTA
centrale 100% voor DOW gaat produceren, waarmee de
440 Mw die nu door de
Westerschelde komt verva lt.
Al lijkt er nu weinig marge , door de wijzig ingen op korte
termi jn en het lokale
verbru ik (en het moge lijk eerde r wegvallen dan gepland
van de kernc entra le) is
er ruimschoots voldoende capaciteit alleen al met het huidig
e 380kV verbin ding.
Door de bestaande verbin ding te verzwaren met nieuw
e lichte re vierbundel
geleiders kan de trans port capac iteit zelfs fors opgewaarde
erd worden met 1
gigaw att per circuit.
Dit altern atief wordt nu door TenneT en het ministerie
van EZ resoluut van tafel
geveegd omda t het Zeeuwse hoogspanningsnet dan een
paar maanden stil zou
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komen te ligg en, ma ar er is nie t
ove rtui gen d bea rgu me nte erd waa
rom dit nie t
kan. De cen tral es kunnen wor den
gecompenseerd voo r de per iod e
dat ze nie t
kunnen leveren. Het gaa t hie r dui
del ijk om een 'nie t will en' , imm ers
waa r een wil
is, is een weg!
22. Met bet rek king tot de hui dig
e pro duc tie- en afv oer cap acit eit
hee ft Min iste r Kamp
de Kamerleden tijd en het Algem
een Overleg op 14 ma art j.1., onj
uis t
geïnformeerd doo r de sug ges tie
te wekken dat TenneT al jare nla
ng geen
onderhoud hee ft kunnen plegen
om dat het net ove rvo l zou zitt en.
Min iste r Kamp
spr ak ove r 2100MW ene rgie die
ove r het al bestaande 380 kV- net
die nt te worden
afgevoerd. Hij gaa t hie rbij voo rbij
aan het feit dat Zeeland ook ene
rgie nodig
heeft, nie t alle gep rod uce erd e ene
rgie mo et via de 380kV wor den
afgevoerd. In
een brie f aan de gem een tera ad
Reimerswaal (ge dat eer d 24 feb rua
ri 201 6) sch ree f
min iste r Kam p dat de Zeeuwse
belasting 200 -55 0 MW is. Waaro
m zei min iste r
Kamp nie ts ove r de Zeeuwse afn
am e toe n hij 14 ma art de versch
illende
Kamerleden te woord stond? En
zelfs de 200 - 550 MW die hij in
de brie f aan de
gemeente Reimerswaal noe mt,
kom t nie t ove ree n me t wat het
Kw
alite its- en
Capaciteitsdocument (KCD) hie rov
er ver me ldt.
KCD 201 3 1 Dee l 2 blz 84:
12.1 .5 Te verwachten ont wik keli
nge n in Regio Zui d Zee land " . De
bela stin g, zoals voorzien
doo r regi ona al netb ehe erd er DEL
TA Net wer kbe drijf (DNWB), nem
en
toe me t percentages
van nihi l tot max ima al 2, 5%. De
belastin gvra ag ont wik kelt zich hier
doo r van 619 HW in
201 4 naa r 713 HW in 2023.

We beg rijp en dat de pro duc tie (ne
t als de vra ag naa r ene rgie ) een
variabel
gegeven is, ma ar me t het noe me
n van 210 0 MW hee ft min iste r Kam
p de
Kamerleden een onj uist e situ atie
geschetst.
Ook hee ft hij nagelaten te ver me
lde n dat er naa st de 380kV ook
een 150 kV lijn
van uit Borssele naa r Bra ban t loo
pt die 330 MVA afv oer cap acit eit
biedt. 1645 MVA
+ 330 MVA = 197 5 MVA capaciteit.
Daar kom t bij dat ver bin din gen
alti jd red und ant (du bbe l) worden
uitg evo erd . Het
gaa t dus in feit e nie t om lx 164
5 MVA ma ar om 2x 164 5 MVA, waa
rdo or
onderhoud alti jd mo gel ijk is. Daa
rnaast produceren de cen tral es zeld
en op
maximaal ver mo gen . Dit alles bij
elka ar ma akt het zeer onw aar sch
ijnli
jk dat
TenneT al sinds 2009 geen onderh
oud hee ft kunnen uitv oer en.
23. Hoe nodig is een ring -ve rbin
din g voo r Zeeland? Volgens min
iste r Kamp een van
de redenen dat de Westerschelde
-optie nie t realistisch is om dat een
onderzeese
kabel een zogenaamde pun t-to t-pu
nt ver bin din g is en geen ring ver bin
din g kan
zijn . Het Nederlandse net is een
van de me est bet rou wba re van
de
hele
wereld.
Gemiddeld hee ft elk huishouden
in ons land 99, 995 % van de tijd
ele ktri cite it. De
vraag rijs t hoe noo dza keli jk het
is om het Zeeuwse net nog bet rou
wba ard er te
maken doo r mid del van een zog
enaamde ring?
Hoe kan het übe rha upt dat er in
Zeeland een ring -ve rbin din g wo
rdt gerealiseerd,
pal naast een oud e 2-c ircu its lijn
, terw ijl dit in Bra ban t tot een dra
stische trac éwijziging leidde? Imm ers , 4-c ircu
its mag voo r Nederland nie t in een
EU ring
worden opgenomen! Zie Ten neT
-film op Youtube die dit uitl egt :
http s:// ww w.y out ube .co m/w atc h?v

=vn hbU L30 aHw
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Tite l: 'Uit leg wijz igin g trac é Braban
t', gep laat st op 25 augustus 2014.
EZ zet 2 - 380 kV parallel-tracés in
om energie weg te krijg en uit Borsse
le naa r
Rilland me t tota al 4 circuits. Zeeland
mag volgens EZ dan niet me er in een
EU
ring of EU net wer k {38 0 KV) worden
opgenomen. Hierdoor blij ft Zeeland
kwetsbaar als stro om- sch iere ilan d.
Hiermee wor dt de leveringszekerh
eid van een
EU-netwerk min ima al, en de risico's
maximaal.
24. Ook is er van af het begin op mis
leidende man ier gecommuniceerd
ove r het
geb ruik van 4-c lrcu its Wintrackma
sten, de brochures laten nam elijk
tekeningen
zien van 2-ci rcui tsm aste n me t een
klein magnetisch veld. Pas sinds 201
4 wor dt
duid elijk dat het in feite om 4-c ircu
its gaat.
TenneT ont ken t nu dat ze in de eer
ste inst ant ie 2-c ircu its van plan war
en en zegt
dat er ook geen rela tie is tussen de
plannen voo r de windparken, die de
verdubbeling in capaciteit nog enig
szins zou kunnen verk lare n, terw ijl
het KCD (
Kwa litei ts- en Capaciteits Doc ume
nt) uit 201 3 duid elijk spre ekt van
realisatie van
een dub belc ircu it 380 kV- verb indi ng
Borssele-Tilburg me t een tran spo rtve
rmo gen
van 2 x 263 5 MVA.
4-c ircu its bet eke nt in wer keli jkhe id
een gro ter verm oge n en een gro ter
magnetisch veld . Om dat de nieuwe
masten pal naa st de oude mas ten
worden
gebouwd spr eek t men in technische
zin dus eige nlijk ove r een 6circ uits verb indi ng. In Bra ban t was
dit een reden om het hele trac é te
wijzigen.
Juis t vanwege de onduidelijkheid hier
ove r ont staa t het gevoel dat wij als
belanghebbenden, al dan nie t bew
ust, onju ist geïnformeerd te zijn .
25. Eveneens beargumenteerde Ten
net nie t duid elijk waa rom de lijne n
bij het
bestaande 150 kV stat ion in Willem
Annapolder gek ruis t worden. Voo r
het deel
van Borssele tot Willem Annapolder
bet eke nt dit dat de bestaande 380
kV
bij de
nieuwe Wintracks wor dt gehangen
en dat de oude vak wer kma sten daa
r kunnen
worden afgebroken. De al bestaan
de 150kV blijf t daa r staan.
In Willem Annapolder wor dt er gew
isseld en zal de 380Kv op de al bes
taande
vak wer kma sten ver der gaan en wor
dt de 150 kV bij de Wintrackmasten
opgehangen. De bestaande 150kV
vak wer kma sten van Willem Annapo
lder tot
Rilland kunnen wor den afgebroken
. De vraag is: waa rom deze kruising
?
Logischer
zou zijn om de gehele 380 kV van Bor
ssele tot Rilland bij de Wintracks te
hangen
en de al bestaande 380 kV vak wer kma
sten af te bre ken . Doo r het toevoeg
en van
de 150 kV aan de nieuwe masten,
die een gemiddelde levensduur van
100
jaa r
hebben, kan deze verbinding op kor
te term ijn niet ondergronds worden
aangelegd. Dit is een recente ont wik
keli ng waarbij TenneT de 110 kV en
150kV
verb indi nge n mee r en mee r onderg
ronds aanlegt.
26. Daarnaast is, doo r het opknipp
en van het gehele pro ject in deelpro
jecten, een
onwenselijke situ atie ontstaan om
dat interessante alte rna tiev en op die
man ier al
op voorhand worden geëlimineerd.
De verschillende deelprojecten (uit
bre idin g
tran sfor mat ors tati on Borssele, kop
pelstation Rilland, bovengrondse mas
ten door
Zeeland, onderzeese kabel van het
win dpa rk naa r Borssele) gaan in feite
allemaal
ove r een en dezelfde aansluiting ma
ar worden toch los van elka ar op nut
en
noodzaak beoordeeld.
Toekenning van een verg unn ing hee
ft dire ct gevolgen op de voo rtga ng
van de
andere procedures. Voorbeeld: nu
de vergunningsaanvraag voo r het
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tran sfor mat ors tati on Borssele geh
onoreerd is, slui t dit meteen de mog
elijk e
onderzeese aansluiting op Rilland
uit. Met het opdelen van de proced
ure
s worden
alte rna tiev en dus al op voorhand geë
limi nee rd.
27. Wij zetten gro te vraa gtek ens bij
de uitv oer ing van voorbereidende
werkzaamheden. Dit is in de Tweede
Kamer besproken maa r is er ook ges
proken
ove r hoe ver Ten neT daarin mag gaa
n? Tijd ens broedseizoen boringen
doen in
Nationaal Park Oos ters che lde( = Nat
ura 200 0), zandophogingen bij Bor
ssele etc.
Mag dit zomaar?

28. Ten net is inco nse que nt in info rma
tie: de get oon de plat teg ron d me t de
verbinding
In de brie f van min iste r Kamp van
17 februari 201 6 wijk t weer af van
alle eerder
getoonde tracés.
NATUUR & LANDSCHAP
29. Het Zeeuwse landschap wor dt
ingr ijpe nd en voo r lange tijd (10 0
jaa r) aangetast.
Dit zou niet alleen de zorg van omw
onenden moe ten zijn . Ook de land
elijk e
overheid hee ft hier in een ver ant woo
rde lijkh eid. Landschapscompensatie
is
mak keli jk te regelen, ma ar het beg
int bij een zor gvu ldig e afweging van
alle
alte rna tiev en alvo ren s een der geli
jke Ingrijpende inve ster ing te doen.
30. Tevens is er sprake van verl ies
van cult ure el erfgoed. Het stra ndje
en de oude
zeedijk rondom Krabbendijke is een
favo riet wandelgebied ond er bewone
rs van
het dor p. Dit zal een ver late n uits tral
ing krijg en nu alle dire ct omwonende
n
uitg eko cht wor den en al de oude kara
kter istie ke hulsjes leeg komen te staa
n. Met
daa rbij de aan blik van de dubbele
mas ten rij zal dit een troo stel oos geh
eel worden.
31. Voo r kite -su rfer s is het stra ndje
in Krabbendijke een ideale plek om
deze spo rt te
beoefenen. Dit wor dt verboden als
de nieuwe masten er staan. Hierme
e wor dt de
bevolking ook op deze man ier een
populaire vrije tijds bes tedi ng ontn ome
n.
32. De Oosterschelde is een Natura
200 0 gebied. De grens wor dt get rok
ken 100
me ter van af de dijk landinwaarts.
Hoe ver hou dt de Wln trac k-m ast In
de
Oosterschelde zich tot de afsprake
n voo r Natura 200 0 gebieden? Om
wonenden
krijg en hoge boetes als ze in het broe
dseizoen bijv oor bee ld wormen stek
en of
zeekraal knippen, hoe kan het dan
dat TenneT zo'n eno rme paal in datz
elfde
beschermde gebied mag plaatsen?
De schade is niet alleen tijde ns het
bouwen,
den k alleen al aan de gevolgen voo
r de vogels die in de draden van de
Wintracks
kunnen vliegen. Get oet st moe t wor
den of hiermee geen Europese afsp
raken
worden overschreden.
33. Landschappelijke aan tast ing van
het dor p Borssele. De zeekabel afko
mst ig van de
windparken wil TenneT precies daa
r aan land laten gaan waa r in 200 4
nog het
Sloebos is aangelegd dat als natuurco
mpensatie dien de en teve ns een duid
elijk e
gre ns moe st trek ken tussen het dor
p en de indu strie . Die grens wor dt
nu weer
opgeschoven.
34. De ophoging van het tran sfor mat
ors tatio n in Borssele zal zeer ingr ijpe
nde
gevolgen hebben voo r de dire cte omg
eving. Daar kan geen natu urco mpe
nsa tie
tegenop. De bliksemafleiders worden
zelfs 26 me ter hoog.
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LAN DEL IJK/ EUROPEES
35. Het mini ster ie van Economische Zaken
wek t ster k de indr uk dat alleen kost en en
tijd bela ngrij k zijn. Zo snel mog elijk wind
park en aans luite n, zo snel mog elijk over
land van A naar B om het Energieakkoord
maa r te hale n. Them a's als draa gvla k
onde r de bevo lking , gezondheid, duur zaam
heid op de lange term ijn, toer isme en
het land scha p lijke n van geen enkel belang
voor het mini steri e. Toch zijn dit
them a's die mini ster Kamp zich ter hart e
zou moe ten nem en. Is de mini ster
bere id om naas t een inter natio nale afsp raak
als het Energieakkoord er aller eers t
voor de Nederlandse burg er te zijn en land
scha ppel ijk ingri jpen de beslissingen op
een voor iedereen acceptabele man ier uit
te voeren? Ook als deze duur der
uitpa kken ? Het hoog span ning snet word t doo
r Nederlandse burg ers en bedr ijven
betaald via de netta rieve n. Daa rmee zou
draa gvla k onde r die burg ers en
bedr ijven van cruciaal belang moe ten zijn.
We wille n allem aal groe ner word en
maa r niet ten koste van ons eigen landscha
p en gezondheid!
36. Een rapp ort van de Alge men e Rek enka
mer uit 2015 cons tatee rt de cont role op
TenneT niet goed word t uitge voer d. De rege
ring heef t nu twee pette n op: die van
aand eelh oude r en toez ichth oude r. Daa rdoo
r spra ke van vers tren geld e bela ngen .
De Auto ritei t Con sum ent en Mar kt (ACM)
zou mee r bevo egdh eid moe ten krijg en
om de taak van toez icht van de mini ster over
te nemen. Uitb reidi ngen moe ten op
voor hand doo r een onaf hank elijk e insta ntie
beoordeeld kunn en word en op Nut en
Noodzaak. Niet alleen op kost en acht eraf.
37. Verd er is de infor mati evoo rzien ing erg
tech nisc h, onm ogel ijk te volg en voor de
gem idde lde burg er, dit is in strijd met het
beginsel van equa lity of arms .
38. Doo rdat voor de aanleg gron den van burg
ers/b oere n onte igen d word en is spra ke
van een onaa nvaa rdba re inbr euk op het eige
ndom srec ht. In strijd met artik el 1,
eers te proto col van het Europees Verdrag
voor de rech ten van de Mens.
39. Er is veel vera nder d sinds de nieu we wet
Ruim telijk e orde ning uit 2008. Burg ers
en lokale over hede n kunn en in de huid ige
situa tie nauw elijk s invloed uitoe fene n
op grot e Rijks proje cten . Een gevo lg is dat
er een gebr ek is aan tran spar antie in
de besl uitvo rmin g, de afsta nd tuss en de burg
er en de land elijk e over heid is groo t.
Ook al is er geen draa gvla k onde r de bevo
lking en lokale polit iek,
Rijksinpassingsplannen kunn en nu toch word
en uitge voer d dit is in strijd met de
Arhus conv entie uit 1998 : een burg er moe
t insp raak hebben en alter natie ven
kunnen aandragen.
Wij houd en de Nederlandse over heid er dan
ook aan dat het Westerschelde
alter natie f alsnog onde rzoc ht word t.
Tot zove r enkele bezwaren tege n de voor
geno men aanleg van de
hoog span ning sver bind ing Zuid -We st 380
kV.
Ik behoud mij het rech t voor om bove ngen
oem de bezwaren te specificeren en waa r
nodig argu men ten aan te vulle n In het verv
olg van deze procedure.
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Om bovengenoemde redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklare n
daarheen
leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de genoem
de
alternat ieven worden gekozen.
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Verzonden: Dinsdag 12 april 2016 22:57
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Ernstige bezwaren tegen deze inpassing. Zie hiervoor de zienswijze.
Heeft u nog suggesties hierover?
Zie hiervoor de zienswijze.
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Die zullen er ongetwijfeld instaan.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Dat zal ongetwijfeld het geval zijn. (catastrofe Sloeweg)
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Wij worden ernstig geraakt in ons belang. Zie hiervoor de zienswijze.
Reactie
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Aan Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 A Voorschoten
11 april 2016
Onderwerp; Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV.
L.S,
Langs deze weg willen wij als belanghebbenden – onder voorbehoud van alle rechten – een
zienswijze indienen tegen de voorgenomen bovengrondse aanleg van de 380 kV
hoogspanningsverbinding Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als betrokkene hebben wij direct te maken met de aanleg van de nieuwe 380 kV.
Onze voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn;
-

Nut en Noodzaak: de basis van het plan ZW380kV ligt in 2008. Hierna is de Nut en
Noodzaak diverse keren gewijzigd. De uitgangspunten van dit plan zijn niet meer
aanwezig. Een latere motivatie past dan ook niet bij het huidig voorliggend plan.

-

Gezondheidsrisico’s voor mens en dier: reeds omstreeks 1930 werden de gevaren
bekend van blootstelling aan magnetische velden en fijnstof. Zie hiervoor het boek
van prof. dr. ir. Haas, electrostress & gezondheid. Is er Europese wetgeving en/of
regelgeving geraadpleegd en toegepast?

-

Nulmeting: wij vragen, ondanks dat TenneT terughoudend op dit voorstel geageerd,
de overheid om nulmetingen uit te voeren om de sterkte van het magnetisch veld te
bepalen.

-

Cumulatieve werking: is er gedegen onderzoek gedaan naar cumulatie van
hoogspanningsverbindingen op geringe afstand van elkaar? Als betrokkenen komen
wij tussen 2, op geringe afstand van elkaar staande hoogspanningsverbindingen te
wonen. Wij hebben nog steeds geen rapport mogen ontvangen. Wij willen eerst
inzage in de rapporten van onderzoeken die zijn gedaan naar de cumulatieve
werking van hoogspanningsverbindingen op geringe afstand van elkaar. Wij vrezen
voor storingen elektronica en aantasting van metalen. Zij de richtlijnen uit andere
landen in de besluitvorming meegenomen?

-

Zijn de rapporten van een onafhankelijke instantie waaruit blijkt dat ondergrondse
aanleg niet mogelijk is voldoende bestudeerd? Er is door TenneT onderzoek gedaan
naar ondergrondse verbindingen, maar dat is als een slager die zijn eigen vlees keurt.
Dat is verboden. Is in het onderzoek naar ondergrondse aanleg voldoende
aandacht besteed aan de steeds dichterbij komende terroristische aanslagen?
Bovengrondse hoogspannings-verbindingen zijn een mogelijk doelwit en kwetsbaar.

-

Er ontstaat een behoorlijke landschapsvervuiling. Een Wintrackmast op geringe
afstand van een vakwerkmast. Door de Westerschelde aanleggen is een goed
alternatief. Alle masten verwijderen in de nabije toekomst is een enorme verbetering
voor het landschap, de natuur (de vogelstand heeft hier veel voordeel mee) en
recreatie.

-

Er is op een arrogante misleidende manier gecommuniceerd door TenneT over het
gebruik van de 4-circuits Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen
zien van 2-circuits-masten met een klein magnetisch veld. Pas in 2014, dat is een
aantal jaren later, wordt duidelijk dat het in feite om 4-circuitsmasten gaat.

-

Waardeverminderingen; er ligt reeds een gerechtelijke uitspraak van
waardevermindering onroerende goederen van 22,8%. Dit alleen al omdat er een
plan ligt. In ons geval is er gerechtelijk nogmaals waardevermindering toegepast
vanwege het feit dat er op geringe afstand 2 hoogspanningsleidingen komen te
staan met onze gebouwen ertussen in. Ook de waarde van landbouwgronden zal
aanzienlijk dalen. Er is tot nu toe nog niets bekend over schadevergoedingen,
planschade of dergelijke. Het zou van enig fatsoen getuigen dat vooraf realistische
afspraken worden gemaakt over o.a. aanmerkelijke waardevermindering onroerende
zaken e.d. hetzij zakelijke percelen als huispercelen. Normaal gesproken zijn beide
partijen volledig op de hoogte van financiële, technische, bouwkundige en alle
andere consequenties voordat er überhaupt een besluit wordt genomen.

-

De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zal sterk afnemen omdat er in de
buurt van deze verbinding GPS-systemen niet of niet voldoende functioneren,
waardoor precisie-landbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPSaansturing niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden aanzienlijk minder waard. Voor toekomstige
schade (verdere ontwikkeling in de landbouw- en fruitteelt en veehouderij) geeft
TenneT geen vergoeding.

-

Het rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2015 constateert de controle op
TenneT niet goed wordt uitgevoerd. De regering heeft twee petten op: die van
aandeelhouder en toezichthouder. Daardoor is sprake van verstrengelde belangen.
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou meer bevoegdheden moeten krijgen
om de taak van toezicht van de minister over te nemen. Uitbreidingen moeten op
voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet achteraf en niet alleen op kosten achteraf.

-

Er zou gedegen onderzocht moeten worden dat de betrokkenen op de hoogte zijn
van vergoedingen. Nu is het zo dat Gemeenten de leges + het meerdere reeds
hebben ontvangen en naar het schijnt ook hebben aanvaard, terwijl betrokkenen
geenszins op de hoogte zijn van bv. de financiële schade ten gevolge van drastische
waardevermindering van het onroerend goed.

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te
verklaren daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van
de genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Wij behouden ons het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar
nodig argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
We weten dat het bezwaar maken tegen het hele plan niets uithaalt. Door ervaring weten
wij dat de advocaten van TenneT de waarheid mogen verdraaien, mogen liegen, mogen
misleiden en vergissingen maken.
De rechtspraak tegen het zogenaamd algemeen nut is naar ons idee niet onafhankelijk,
maar vooral overheidsgericht.
Hoogachtend,
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Waardeverminderingen; er ligl reeds een gerechlelijke uötsp<ool: van
woordevermindering onroerende goederen von 22.83. Dit alleen ol omdol er een
pion ligl. In ons gevol is er gerechtelijk nogmaals waardevermindering toegepast
vanwege hel feil dol er op geringe afstand 2 hoogspanningsleidingen komen te
staon met onze gebouwen ertussen in. Ook de waarde van landbouwgronden LOi
oonzienlijk dolen. Er iS tol nu toe nog niets bekend over schadevergoedingen.
planschade of dergelijke. Het zou von enig fatsoen geluigen dal voo1af realistische
afspraken worden gemaakt over o.o. aanmerkelijke waardevermindering onroerende
zaken e.d. hetzij zakelijke percelen ols huispercelen. Normaal gesproken zijn beide
porlijen volledig op de hoogte von financiële. technische. bouwkundige en alle
andere consequenties yQQ(QQl er überhaupt een besluit wordt genomen.
De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond LOi sterk afnemen omda t er in de
buurt van deze verb inding GPS-syslemen niet of niet voldoende functioneren.
waardoor p recisie-landbouw met dronos en lrocloren en spullmochines rnel GPSaonsluring niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen don niet meer
gecertificeerd worden en worden aanzienlijk minder woord. Voor toekomstige
schade (verdere ontw ikkeling in de landbouw- en fruitteelt en veehouderij) geeft
TenneT geen vergoeding.
Het rapport van de Algemene Rekenkamer uil 2015 constateert de controle op
TenneT niet goed wordt uitgevoerd. De regering heeft twee petten op: die van
oondeelhouder en toezichthouder. Daardoor is sprake van verstrengelde belangen.
De Aulorileil Consument en Markt (ACM) zou meer bevoegdheden moelen krijgen
om de laak van toezicht von de minister over Ie nemen. Uitbreidingen moelen op
voorhand door een onafhankelijke instantie beoordeeld kunnen worden op Nut en
Noodzaak. Niet achteraf en niet alleen op kosten achteraf.

Er zou gedegen onderzocht moeten worden dol de betrokkenen op de hoogte zijn
van vergoedingen. Nu is het zo dol Gemeenlen de leges + het meerdere reeds
hebben ontvangen en naar hel schijnt ook hebben aanvaard. terwijl belrokkenen
geenszins op de hoog Ie zijn van bv. de linonciête schade len gevolge van drastische
waardevermindering van hef onroerend goed.
Tol zover enkele bezwaren legen de voorgenomen oanteg van de hoogspanningsverbinding Zuid-Wesl 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze Lienswijze gegrond Ie
verklaren doorheen leidend dot het voorliggend p ion niet wordt voslgesleld en voor één van
de genoemde ollernotieven zal werden gekozen.
Wij behouden ons het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en woor
nodig argumenten oan Ie vullen in hel vervolg von deze procedure.
We weten dot het bezwoor maken tegen het hele pion niets uithaal!. Door ervaring welen
wij dot de advocolen van TenneT de waarheid mogen verdrooien, mogen liegen, mogen
misleiden en vergissingen maken.
De rechtspraak tegen het zogenaamd algemeen nut is naar ons idee niet onafhankelijk.
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 09:06
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Zie bijlage
Heeft u nog suggesties hierover?
Zie bijlage
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
Zie bijlage
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Zie bijlage
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Zie bijlage
Reactie
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Bureau Enel'lieproje cten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
, 12 april 2016.
Onderwerp: Zlen.swljze Inz. het ontwerpbesl uit, het Milieueffectr apport en het ontwerp-lnpa ssingsplan aanleg
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

L.S.,
Langs deze weg wil Ik als belanghebbe nde - onder voorbehoud van alle rechten- een zienswijze indienen tegen
de voorgenome n aanle1 van de 380 kV hoo&spannl~sverbind lng Zuid-West door de provincie Zeeland.
Als Inwoner van ... heb Ik d irect te maken met de aanles van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovenaenoem de besluiten zijn:

PROCEDURE

•

Na verloop van 6 jaar ts de oorspronkelijke reden (aanleg tweede kerncentrale tn Borssele)
om aanleg van de hoogspanningsvert>fnd1ng tnz. nut en noodzaak te rechtvaardfaen niet
meer aan de orde. De latere mottvatte past dan ook niet btj het hutdfg voortiggende plan.

•

Nut en noodzaak van aanleg van deze bovengrondse variant zijn nfet aangetoond nu na de
gedwongen splitsing van Delta de zwaar vertfesUjdende tak van dit bedrijf zelfstandig niet
kan overleven en het waarschfjnltjker wordt dat fn de zeer nabije toekomst grote
productiecapadteft zal wegvallen. Omroep Zeeland berichtte op 20/ 0212016: "Nu het bedrijf
enuglebedrl)/, vonnt de kemcentrole een groot probleem. De centrale
draalt met zo'n groot W!rl/8 , dat de enerpletak van Delta zefstandig niet overeind kan blf)ven."
m~ splitsen In een netwerlcbedrljf en ttt1

•

In Zeeland ontbreekt een breed maatschappelfjk en polftfek draagvlak en wordt onderzoek
naar alternatieven geweigerd. Omroep Zeeland bericht op 16 januari 2015: "Stroombeheerder
TenneT moet opnieuw duidelij k maken wat het nut en de noodzaak zijn voor een nieuw hoogspanningsnet C111er
land In Zttland. Dat vinden olfe partijen fn Provinciale Staten.•

In een commfssievergader1ng op 15 januari 2015 hadden de partfjen van de Provincie
Zeeland unaniem opgeroepen tot onderzoek van ondergronds EN ONDERZEESE
alternatieven, met name het Westerschelde-alternatief werd daarbij naar voren gedragen.
Vervolgens werd een jaar lang niet gereageerd door TenneT en het mfnfsterie van EZ.
Ondertussen werd wel opdracht gegeven aan het Belgtsche onderzoeksbureau Tractebel om
onderzoek te doen naar de mogelfjkhetd van enkele kilometers onderaronds, de
Westerschelde-optie werd genegeerd. Toen de resultaten van deze qufckscan fn december
2015 gepubliceerd werden, concludeerde minister Kamp dat er fn Zeeland 0 kilometer
onderaronds kon worden aangelegd. Gezien de hoge kosten en de technische complexiteit
van 380kV wisselstroom ondergronds fs dft overigens nfet zo verwondertf jk. El'ler fs dat
hfennee op brutale manfer voorl:>fj werd ae11aan aan de dufdelfjke oproep vanuft de
Provincie en gemeenteraden die juist gepleit hadden voor onderzoek naar een ONDERZEESE
variant. Zo had de gemeente Reimerswaal op 15/1212015 een motte aanaenomen om dit
altematfef te onderzoeken omdat (citaat): "er geen nader onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid
van een onderwater verbind/~
dat de mogelijkheden voor onderwater verbinding destijds mondeling en zonder onderbouwing zijn afgedaan; en
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van mening zijnde dat alle altematleven afdoende onderzocht dimen t e wordt!ll; spreekt uit dat een gedegen
onderzoek naar de mogelijkheid van een vetblndlng door het water, zoals de route o~ de bodem van de
Westerschelde, als altematltef op een nieuwe bovengrondse hoog- spanningsverb inding, onderdeel behoort te zijn
van de voorbereidingen op de ruimtelijke procedun;

Een jaar later moest TenneT op 15 januari 2016 opnieuw de plannen toelichten voor de
Provincie Zeeland, waarna Omroep Zeeland berichtte: "De meeste part/jen In Provinciale Staten zijn
niet overtuigd door het verhaal van het ministerie en TtnneT. Zij blijven voorstander van een ondergronds
hoogspannlngstracé. •

Kortom : wij maken bezwaar tegen het feit dat de afwijzing naar het onderzeese
alternatief door TenneT niet wordt onderbouwd met gedegen onafhankelijk onderzoek.
•

Momenteel worden er steeds meer bovengrondse verbindingen "verkabeld" (ondergronds
aangelegd). Waarom wil men dan nu deze nog nieuw aan te leggen verbinding koste wat
kost bovengronds aanleggen. Wij wonen op het smalste stukje Zeeland (4 km tussen
Ooster- en Westerschelde) waar binnen zich een spoorlijn, snelweg, leidingstraat, ScheldeRfjn kanaal en 2 etectrtdtefts tracé's bevinden. Met de komst van het nieuwe 380 kV tracé
dreigt dit gebied onbewoonbaar te worden.

•

Het nfeuwe tracé komt binnen afzienbare afstand van mijn wonins. Samen met een reeds
aanwezig tracé vonnen deze, befden met een veelheid aan draadverbfndtngen, een enorme
inbreuk op ons woonplezier. Masten etc. zfjn nlm vanuit onze wonfng constant zeer
hinderlijk zichtbaar. Verder hebben wij twijfels bij de gehanteerde magneetvetdzones nu
er 2 tracé's "bovenop" elkaar komen te staan. Welk effect hebben deze op elkaar en wat
zfjn hiervan de gevolgen voor onze gezondheid. Hier is onvoldoende onderzoek naar
gedaan.

•

Onze gezinswoning (mijn pensioenpotje), dretst onverkoopbaar te worden indien het
nfeuwe tracé bovengronds wordt aangelegd. WfJ wonen namelijk bfnnen de grens waarin
geen kinderopvang gevestigd mag worden.

•

In de randstad, Duitsland en Belgiê worden deze verbindingen wet ondergronds aangelegd.
Voor de Zeeuwse kust bevindt zfch al een Belgisch windmolenpark waarvan de stroom bij
Zelzate aan land komt. Een gedeelte van de verbinding over land wordt bij Damme wel
ondergronds aangelegd. M.n. op het smalste stukje Zeeland (tussen kanaal door Zuid
Beveland en Schelde RtJnkanaal) effenen kosten noch moeite te worden gespaard om ook
hier de verbindina ondergronds aan te leggen tndfen de Westerschelde optfe aantoonbaar
niet mogeltjk blijkt te zijn .

•

Het verzwaren van het bestaande hoogspanntngstracé is nfet onderzocht en de
onmogelijkh eid clocht boarvument oord. Do rodonatfo van

Tonn~tT

en hat ministerie van f7

fs niet jufst als ze beweren dat de nfeuwe lijn los van de windenergie sowieso nodig is. We
zijn het met elkaar eens dat een capadteft van 1900 MVA m1nimaal nodig fs. Als fs er
weintg marge, die capaciteit fs er wel op dtt moment, met een opwaardering van 1000MW
(en het mogelijk wegvallen van de kerncentrale • 485MW) zou veel meer dan de nodige
capaciteit gegenefffrd worden. Dft alternatief wordt nu door TenneT en het mfnfsterie van
EZ resoluut van tafel geveegd omdat het Zeeuwse hoogspanningsnet dan een paar maanden
stfl zou komen te liggen, maar erts nfet overtuigend beargumenteerd waarom dit niet kan.
De centrales kunnen worden gecompenseerd voor de periode dat ze niet koonen leveren.
Het gaat hfer duidelijk om een 'niet willen' , immers waar een wil is, is een wegl
•

Ook fs er vanaf het begin op mtslefdende manier gecommuntceerd over het gebrufk van 4drcufts Wintrackmasten, de brochures laten namelijk tekeningen zien van 2-drcuftsmasten
met een klein magnetisch veld. Pas sfnds 2014 wordt duidelijk dat het fn feite om 4-drcutts
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gaat. TenneT ontkent nu dat ze fn de eerste fnstant1e 2-circuits van plan waren en zegt dat
er ook geen relatie fs tussen de plannen voor de windparken, die de verdubbeling in
capaciteit zou kunnen verklaren.
4-drcu1ts betekent 1n weritelfjkheld een groter vermogen en een groter magnetisch veld.
Omdat de nieuwe masten pal naast de oude masten worden gebouwd spreekt men in
technische zin dus eigenlijk over een 6-drcuftsverbindfng. In Noord-Brabant was dft een
reden om het hele tracé te wijzfgen. Jufst vanwege de ondu1delijkhetd hterover ontstaat
het gevoel 'voorgelogen' te zijn. Ondufdelfjk is waar dit dubbele vennogen voor nodig is.
•

Tevens is niet duidelijk waarom de lfjnen bij het bestaande 150 kV station in Willem
Annapolder gekruist worden. Voor het deel van Borssele tot Willem Annapolder betekent dft
dat de bestaande 380kV bfj de nieuwe Wintracks wordt gehangen en dat de oude
vakwerkmasten daar kunnen worden afgebroken. De al bestaande 150kV blijft daar staan.
In Willem Annapolder wordt er gewisseld en zal de 380kV op de at bestaande
vakwerkmasten verder gaan en wordt de 150kV bfj de Wfntrackmasten opgehangen . De
bestaande 150kV vakwerkmasten van Willem Annapolder tot Rilland kunnen worden
afgebroken. De vraaa fs: waarom deze krufsfna? Logischer zou zijn om de gehele 380kV van
Borssele tot Rflland bfj de Wfntracks te hangen en de at bestaande 380kV vakwerkmasten af
te breken. Door het toevoegen van de 150kV aan de nfeuwe masten, die een gemiddelde
levensduur van 100 jaar hebben, kan deze verbinding op korte termfjn nfet ondergronds
worden aangelegd. Dft fs een recente ontwikkettng waarbij TenneT de 110 kV en 150kV
verbindingen meer en meer ondefvronds aanlegt.

•

Door het opknfppen van procedures fs een zeer oneertfjke situatie ontstaan omdat
Interessante altematfeven op die manfer at op voorhand worden geêlfmfneerd. De
verschillende procedures (uitbreiding transformatorstatfon Borssele, koppelstatfon Rilland,
bovengrondse masten door Zeeland, onderzeese kabel van het windpark naar Borssele) gaan
fn f efte allemaal over een en dezetfde aansluftfng maar worden toch los van elkaar op nut
en noodzaak beoordeelt.
Toekennfng van een vergunning heeft direct aevolgen op de voortgang van de andere
procedures. Voorbeeld: nu de vergunningsaanvraag voor het transfonnatorstatfon Borssele
gehonoreerd fs, sluit dft meteen de mogelijke onderzeese aanslu1tfng op Rilland uft. Met
het opdelen van de procedures worden alternatieven dus al op voomand geëlimineerd.

•

Wfj zetten grote vraagtekens bij de uttvoertng van voorbereidende werkzaamheden. Dit fs
fn de Tweede Kamer besproken maar fs er ook gesproken over hoever TenneT daartn mag
gaan? Tfjdens broedseizoen bortngen doen in Nationaal Park Oosterschelde, zandophogingen
bfj Borssele etc. Mag dit zomaar?

•

Incorrecte commlllfcatfe: de getoonde plattegrond met de verbinctfng tn de br1ef van
mtnfster Kamp van 17 februari 2016 wijkt weer af van alle eerder getoonde tracés.

NATUUR & LANDSCHAP
•

•

Het Zeeuwse landschap wordt inerijpend en voor lan1e tJJd (100 Jaar) aangetast. Dit zou niet alleen de
ZOf"I van omwonende n moeten zijn. Ook de landelijke overheid heeft hierin Hn
verantwoord elijkheid. landschapscompensatie Is makkelijke te regelen, maar het begint bij een
zorgvuldige afwe1lng van alle alternatieven alvorens een dergelijke ingrijpende lnvesterlnc te doen.
Tevens is er sprake van verlies van cultureel erfgoed. Het strandje en de oude zeedijk rondom
Krabbendijke Is ffn favoriet wandelleble d onder bewoners van het dorp. Dit zal een spookachtige
uitstraling krl.ll•n nu alle direct omwonende n uitgekocht worden en al de oude karakteristieke hulsjes
leeg komen te staan. Met daarbij de aanblik van de dubbele mastenrij zal dit een troosteloos geheel
worden.
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•

•

•

•

Voor klte-surfers is het strandje in Krabbendijke een Ideale plek om deze sport te beoefenen. Dit iaat
verboden worden als de nieuwe masten er staan. Hiermee wordt de bevolkln1 ook op deze manier
een populalre vrijetijdsbest eding ontnomen.
De Oosterschelde Is een Natura 2000 gebied. De 1rens wordt getrokken 100 meter vanaf de dijk
landinW3arts . Hoe verhoudt de Wintrack-rnast in de Oosterschelde zk:h tot de afspraken voor Natura
20001ebiede n? Omwonende n krijgen hoce boetes als ze in het broedseizoen bijvoorbeeld wormen
steken of zeekraal snijden, hoe kan het dan dat TenneT zo'n enorme paal In datzelfde beschermde
gebied mag plaatsen? De schade is niet alleen tijdens het bouwen, denk alleen al aan de gevolgen
voor de vosels die in de draden van de Wlntrac:ks kunnen vliecen. Worden hiermee geen Europese
afsprak.en overschreden?
Landschappeltjke aantastlns van het dorp Borssele. De zeekabel afkomstig van de w indparken wil
TenneT precies daar aan land laten gaan waar in 2004 noe het Sloebos Is aan1ele1d dat als
natuurcompe nsatie diende en tevens een duidelijke 1rens moest trekken tussen het dorp en de
Industrie. Die 1rens wordt nu weer opeeschoven.
De ophoging van het transformato rstation in Borssele zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de
directe Ol'nievlne. Daar kan 1een natuurcompe nsatie teaenop. De bliksemafleiders worden zelfs 26
meterhoot.

LANDBOUW / ECONOMIE
Preclslelandbouw In de omaevlng van deze nieuwe verblndin1 wordt onmoaelljk. Boeren klagen nu al
•
over GPS systemen die uitvallen. Er is nooit goed onderzoek naar deze effecten gedaan. TenneT
w impelt deze bezwaren al te makkelijk wei.
Daarbij ook de gevolaen van drupschade op 1ewassen. Ook hier Is nooit onderzoek naar 1edaan.
•
De steeds strenger wordende eisen m .b.t. condities waarin gewassen geproduceer d moaen worden.
•
In dit gebied waar veel mensen afhankelijk zijn van de fruitteelt Is dit een serieuze bedref&inc van de
lokale economie. Wie zeet dat een 1rote klant als de Albert Heljn in de toekomst 1een fruit meer wil
hebben d ie onder hoo1spannin pmasten is 1eproduceer d? Voor dergelij ke toekomstfse schade geeft
•
•

TenneT geen vergoeding.
Gebrulksmoaelljkheden van landbouw1ro nden worden sterk beperict omdat het gebruik van drones
onmoselljk wordt en het houden van dieren onder deze verbinding onmogelijk Is.
De nadelige effecten op het toeristische Imago van de Provinçie Zeeland. Wanneer de entree van
Zeeland, de route naar Walcheren, ontsiert zal worden door 65 meter hoge masten, wordt het
landschappelij ke karakter verdro111en door een meer industriile uitstralin1. De vraag is of dit
wenselijk Is. Deze twee Industrieën bijten elkaar.

GEZONDHEID
Er Is 1rote on1erustheid ontstaan met betrekklnc tot de 1ezondheldsrlsico's (w.o . leukemie bij
•
kinderen). WHrom ma1 men wel in de nabijheid van deze masten werken en wonen; maar 1een
kinderopvan g organberen 7 Deze ongerustheid wordt versterict nu er sprake blijkt te zijn van 4- + 2clrcuits masten op zeer korte afstand van elkaar.
LANDELIJK

•

Het minfster1e van Economisch e Zaken wekt sterk de indruk dat alleen kosten en tijd
belangrijk ztjn. Zo snel mogelijk w1ndparken aansluiten, zo snel mogelfjk over land van A
naar Bom het Energfeakkoord maar te halen. Thema's als draagvlak onder de bevolkfng,
gezondheid, duurzaamheid op de lange tennijn, toerisme en het landschap ltjken van geen
enkel belang voor het mfnisterie. Toch ztjn dit thema's die een volksvertegenwoordiger als
mtnfster Kamp ztch ter harte zou moeten nemen. Is de minister berefd om naast een
fntematfona le afspraak als het Energieakkoord er allereerst voor de Nederlandse burger te
ztjn en landschappelijk fngrfjpende beslissingen op een voor iedereen acceptabele manier
uit te voeren? Ook als deze dwrder uitpakken? Het hoogspanningsnet wordt door
Nedertandse burgers en bedrijven betaald vla de nettarteven . Daannee zou draagvtak onder
dfe burgers en bedrijven van cruciaal belang moeten zijn. We willen allemaal groener
worden maar niet ten koste van ons eigen landschap en gezondheid!
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•

•

TenneT niet
Een rapport van de Algemen e Rekenkamer uit 2015 constate ert de controle op
en
goed wordt uitgevoe rd. De regering heeft nu twee petten op: die van aandeelh ouder
ent en
toezicht houder. Daardoor sprake van verstren gelde belangen. De Autorite it Consum
minister
de
van
toezicht
Markt (ACM) zou meer bevoegdheid moeten krijgen om de taak van
over te nemen. Ui tbreiding en moeten op voorhand door een onafhan kelijke instantie
.
beoorde eld kunnen worden op Nut en Noodzaak. Nfet alleen op kosten en achteraf

en lokale
Er is veel verander d sfnds de nieuwe wet Ruimteli jke ordening uit 2008. Buraers
zen
Zienswij
n.
projecte
Rijks
grote
op
en
uitoefen
overheden kunnen nauwelij ks nog invloed
nden
omwone
van
als deze die nu kunnen worden ingedien d, lfjken alleen nog de wensen
dfe
kenbaar te maken, maar dwingt de minister er niet toe om ook echt iets met
zfenswfj zen te doen.
afstand tussen
Een gevolg fs dat er een gebrek is aan transpar antie fn de besluftvo rmfng, de
de
de burger en de landelfjk e overheid is enorm. Ook al is er geen draagvlak onder
rd
bevolkin g en lokale politiek, Rijks1npassfngsplannen kunnen nu toch worden uitgevoe
uit
e
conventf
(Arllus
g
wetgevin
Europese
waardoo r democra tie ver te zoeken is. Volgens
dat
feit
Het
n.
1998) moet de burger inspraak hebben en alternati even kunnen aandrage
niet worden
bfjv. de Westerschelde-o ptie niet i s onderzo cht duidt erop dat deze afspraak
nagelee fd.

rbindlna Zuid-Wes t 380
Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanlq van de hoosspannningsve
dat het voorlluen de
leidend
lcV. Om deze reden verzoek Ik u deze zlenswlJze 1e1rond te verklaren, daarheen
gekozen.
worden
plan niet wordt vastgesteld en voor 6'n van de alternatieven zal
nodi1 argumenten aan te
Ik behoud mij het recht voor om bovenaenoemde bezwaren te specificeren en waar
vullen in het vervolt van deze procedure.

Hoogach tend,

0091

Verzonden: Woensdag 13 april 2016 09:34
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie:
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Invulling van bestaande hiaten in het vervallen stuk 380 kv is een prima landschappelijke
inpassing.
Heeft u nog suggesties hierover?
Het is onjuist om te denken dat met het planten van bomen het zicht van de
hoogspanningslijn kan worden weggenomen.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Zaken als verkeersveiligheid, persoonlijke economische belangen worden slecht of helemaal
niet meegenomen in dit ontwerp.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Een tweetal zaken. Ten eerste: het planten van een rij bomen aan de Eversdijkseweg. Het
wegnemen van licht op het betreffende kersenperceel heeft tot gevolg dat de productie
capaciteit van het perceel danig terug zal lopen. Tevens zal door de schaduwwerking de
vruchtkwaliteit, door toenemende schimmeldruk, afnemen.
Ten tweede: het planten van bomen aan de Smokkelhoekweg zal gezien de geringe ruimte
die er is om daar grote bomen te planten, de verkeersveiligheid
niet ten goede komen. Het verlaten van ons eigen terrein zal zeker door het versmallende
effect van de bomen gevaarlijker worden. Indien het plan wordt doorgezet zullen wij
wanneer er in de toekomst problemen ontstaan met de verkeersveiligheid u als
verantwoordelijke instantie daar zeker op aan spreken.
Reactie
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 10:28
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Kousteensedijk
Huisnummer: 7
Postcode: 4331 JE
Woonplaats: MIDDELBURG
Telefoonnummer: 0118-654180
E-mailadres: info@zmf.nl
Als: Organisatie
Organisatie: ZMf (Zeeuwse Milieufederatie)
Mede namens: Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en
Vogelbescherming Nederland
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
zie brief
Heeft u nog suggesties hierover?
zie brief
Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?
zie brief
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
zie brief
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
zie brief
Reactie
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Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Middelburg, 12 april 2016

Onderwerp: zienswijze ontwerp inpassingsplan Zuid-West 380 kV - West

Geachte heer, mevrouw,
Gedurende de periode 4 maart -14 april 2016 heeft het ontwerp-inpassingplan van Zuid-West 380 kV
West ter inzage gelegen. Vanwege de grote invloed van dit project op de natuur en het landschap van
de provincie Zeeland, alsmede de gezondheid van omwonenden, w illen Stichting Het Zeeuwse
landschap (HZL), de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie), Vereniging Natuurmonumenten (NM) en
Vogelbescherming Nederland (VBN) van het recht gebruik maken om te reageren op dit ontwerpinpassingsplan.
Onze organisaties achten een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk bij uitvoering van grootschalige,
landschap dominerende projecten als Zuid-West 380 kV West. In het geval van Zuid-West 380 kV West
vinden onze organisaties deze voorbereiding onvoldoende. Deze mening wordt gesterkt door de
onoverzichtelijke presentatie van de documentatie met betrekking tot dit dossier, wat het moeilijk
maakt om dit dossier in de relatief korte periode van inzage goed te analyseren. Ook missen wij een
samenvatting per deelgebied. Onze zorgen willen wij nader toelichten in deze zienswijze.
1. Nut en noodzaak 380 kV onvoldoende aangetoond
Onze organisaties zijn bij de huidige informatie niet overtuigd van de nut en noodzaak van de geplande
380 kV-verbinding. Hier worden slechts generieke uitspraken voor gebruikt, terwijl een transparante,
cijfermatig onderbouwde uitleg ontbreekt. Hier is door onze organisaties regelmatig op aangedrongen
bij Init iat iefnemer TenneT TSO bv.
Zo is de realisatie van de geplande 380 kV-verbinding mede gebaseerd op de Visie2030 van TenneT uit
2010, waarbij werd uitgegaan van een tweede kerncentrale in Zeeland en waarbij de kolencentrale niet
ter discussie stond. Inmiddels zij n de omstandigheden zodanig veranderd dat het huidige Zeeuwse net
naar ons idee niet 'vol' hoeft te zitten, zoals wordt gesuggereerd.
Bij de argumentatie met betrekking tot de niet-transparante en helder onderbouwde nut en noodzaak
van de geplande 380 kV-verbinding staan onze organisaties niet alleen: de Provincie Zeeland heeft een
eigen onderzoek laten uitvoeren naar de nut en noodzaak van dit project én om de mogelijkheid van
andere initiatieven te laten onderzoeken omdat ook voor de Provincie niet goed Inzichtelijk was wat nu
de nut en noodzaak is.
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4331 JE Middelburg

t 0118 654180
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2. Alternatieven onvoldoende onderzocht
Mochten er alsnog overtuigende argumenten worden aangedragen die nut en noodzaak van het
initiatief bewijzen, dan pleiten wij voor een (grotendeels) ondergrondse aanleg van deze kabel.
In het ontwerp-inpassingsplan wordt aangegeven dat "het technisch mogelijk is om behoedzaam meer
dan de huidige 20 kilometer te bekabelen" ondergronds. Vervolgens stelt u, middels een quick scan, vast
dat de 380 kV-verbinding tussen Borssele en Rilland niet in de bodem kan worden aangelegd. Dat zou
immers tot "ontoelaatbare overspanningen" leiden, veroorzaakt door de complexe aansluiting van wind
op zee en de problemen die hierdoor ontstaan bij de hoogspanningsstations Rilland en Borssele.
Hiervoor zien wij echter twee alternatieve oplossingsrichtingen:
•
•

De bekabeling van w indpark Borssele wordt losgekoppeld van de geplande 380 kV verbinding en
wordt ook ondergronds aangelegd over land;
Het opvangen van mogelijke overspanningen door het treffen van extra technische aanpassingen bij
de aansluitpunten Borssele en Rilland.

Door het plan op een aantal plaatsen aan te passen, moet het ons inziens mogelijk zijn om meerdere
gedeelten van het tracé ondergronds te bekabelen en zo grote delen van Zeeland te vrijwaren van
natuuronvriendelijke, landschap dominerende én ongezonde elektriciteitsmasten. Met name pleiten wij,
mede vanwege de effecten op natuur, landschap en gezondheid, om in ieder geval het tracé bij het
Kanaal door Zuid-Beveland, de Vlaakse Moer, Krabbendijke en de Oosterschelde ondergronds aan te
leggen.
3. Ecologisch onderzoek ondermaats
Mocht u alsnog besluiten om geen gehoor te geven aan de hierboven genoemde oproep en het gehele
tracé bovengronds willen realiseren, willen wij u er op wijzen dat het ecologisch onderzoek dat ten
grondslag ligt aan de aanvragen en de ontwerpbesluiten voor dit project belangrijke gebreken vertoont.
Zo zijn de conclusies in de Passende Beoordeling, die is opgesteld in het kader van de
Natuurbeschermingswetvergunning, kort door de bocht én gebaseerd op verouderde gegevens en
ongefundeerde aannames. Daarmee is niet de zekerheid verkregen dat met het uitvoeren van de
aangevraagde activit eit geen aantasting zal optreden van de natuurlijke kenmerken van de betrokken
Natura 2000-gebieden, zoals is vereist voor de vergunningverlening én dat er een grote kans bestaat op
significante effecten op de instandhoudingsdoelen van deze gebieden. Een niet-uitputtend overzicht van
tekortkomingen is opgenomen in bijlage 1 van deze zienswijze. Wij wijzen u er op dat wij deze weliswaar
in een bijlage hebben gezet, maar dat de reden hiervoor alleen de leesbaarheid van onze zienswijze is:
voor ons zijn deze argumenten niet minder belangrijk.
4. Ten onrechte geen Flora- en faunawet ontheffing voor exploitatiefase
De aangevraagde o ntheffing van het verbod op het doden van beschermde inheemse soorten (artikel 9
Flora- en faunawet) ten behoeve van de instandhouding (gebruiksfase) van de 380 kV
hoogspanningsverbinding is afgewezen, omdat er geen sprake zou zijn van een overtreding van deze
verbodsbepaling. Zoals In de aanvraag is aangegeven zijn in de gebruiksfase van de verbinding met
zekerheid effecten op vogels te verwachten, met name in de vorm van aanvaringsslachtoffers c.q.
draadslachtoffers. Er wordt aangegeven dat voor deze activiteit op grond van artikel 16ga van het
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten een vrijstelling geldt van het verbod van artikel 9
van de Flora- en faunawet ten aanzien van het niet-opzettelijk doden en verwonden van dieren. Hier is
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echter wel degelijk een ontheffing vereist, omdat er sprake is van opzettelijk doden. Uit jurisprudentie
van het Hof van Justitie blijkt immers dat onder het begrip "opzettelijk" in de zin van de Vogelrichtlijn
(en de Habitatrichtlijn) ook voorwaardelijk opzet valt (zie onder andere zaak C-103/00 (Commissie tegen
Griekenland)). Handelen met voorwaardelijk opzet houdt in dat men willens en wetens de geenszins te
verwaarlozen kans aanvaardt dat er beschermde dieren worden gedood. Het enkele feit dat er
mitigerende maatregelen worden genomen, is niet voldoende om te concluderen dat er geen sprake
meer is van voorwaardelijk opzet. Dat voorkomt immers niet dat er (willens en wetens) nog steeds
aanzlenlfjke aantallen vogels worden gedood, mede gelet op het feit dat de hoogspanningsverbinding
wordt aangelegd over een groot gebied én op een locatie waar veel vogels verblijven en voorbij trekken.
Een ontheffing is derhalve vereist en daarin kunnen, indien is voldaan aan alle voorwaarden, de
noodzakelijke voorschriften worden opgenomen voor mitigatie én monitoring.
5. Compensatie voor schade en verlies aan EHS
In het voorontwerp lnpasslngsplan is aangegeven dat ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan
duidelijk moet zijn waar open gebied en weidevogel- en ganzengebied fysiek gecompenseerd wordt bij
de betreffende terreinbeheerder. HZL en NM hebben reeds eerder middels een zienswijze
aangedrongen op overleg met de terreinbeherende organisaties over de totale omvang, locatie, aard en
planning t.a.v. compensatie en mitigerende maatregelen voor natuur en landschap. Dit is tot op heden
niet gebeurd en dient alsnog met spoed te gebeuren.
Voor het berekenen van de compensatie wordt gebruik gemaakt van een verstoringsafstand van lOOm.
Deze afstand is gebaseerd op onderzoek uit 1996 van Ballusus & Sossinka, waar verder niet naar
verwezen wordt en wat zwaar verouderd lijkt. Zo wordt in de meer recente Natura2000-rapportage 380
kV Doetinchem - Wesel (2009) aangegeven dat dit op basis van de literatuur per soort verschilt tussen
100 m - 300 m. Ook wordt in dit rapport aangegeven dat Ballusus & Sossinka in hun onderzoek alleen
naar ganzen verwijzen en niet naar andere, meer kwetsbare soorten. Deze afstand dient daarom ook
geactualiseerd te worden in het compensatieplan voor de nieuwe hoogte van de masten én de juiste
soorten.
Onze organisaties stellen als harde voorwaarde dat er fysieke compensatie plaats gaat vinden in plaats
van financiële compensatie. Daarbij lijkt in het nieuwe compensatieplan voor NNN (NatuurNetwerk
Nederland) alsof de hoeveelheid te compenseren hectares natuur sterk verlaagd is ten opzichte van de
voorgaande documentatie. Dit dient gecorrigeerd te worden in het voordeel van de natuur.
Daarbij wordt aangegeven dat voor compensatie voornamelijk gezocht zal worden in de omgeving van
het Sloebos. In de Vlaakse, Kapelse én Yerseke Moer, alsmede in de Poel, gaan echter kwetsbare
weidevogel- en ganzengebieden verloren of worden sterk aangetast in functie. Gezien de neerwaartse
trend van weidevogels dient dit in een nabijgelegen gebied gecompenseerd te worden én dient deze
compensatie gereed te zijn voorafgaande aan de aanleg van de 380 kV-verbinding. Hetzelfde geldt voor
de compensatie van het ganzenfoerageergebied om problemen met de nabijgelegen agrarische
percelen te voorkomen.
Voor een aantal belangrijke natuurgebieden zal de aanleg van Zuid-West 380 kV West leiden tot
concreet verlies van natuurterrein of van belangrijke functies van de omringende terreinen:
•
Vlaakse Moer: de Vlaakse Moer verliest door de aanleg grotendeels haar functie: slechts 3 van de
19 ha zou nog iets van functie behouden voor weidevogels en ganzen, aldus het document
'overzicht natuurcompensatie'. Onze organisaties zijn verbaasd dat er, zonder onderbouwing door
monitoringsgegevens, wordt geconcludeerd dat het überhaupt de vraag is of dit gebied zich gaat
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•

•

ontwikkelen als waardevol weidevogelgebied. HZL is, op basis van haar monitoringgegevens,
immers van mening dat dit gebied wel degelijk een waardevolle functie heeft die grotendeels wordt
aangetast;
De Poel: in De Poel wordt door aanleg van Zuid-West 380 kV West een strook landschappelijk open
gebied st erk aangetast en hiermee verdwijnt ruim 28 ha weidevogel- en ganzengebied. De
financiële compensatie wordt toegeschreven aan de provincie en HZL, terwijl De Poel in beheer is
bij NM. In bijlage 8d Ecologie en Landschap staat hiervoor 60,5 ha compensatie genoemd. Onze
organisaties houden aan deze omvang van de compensatie vast;
Het Sloebos: met NM is, in overleg met gemeente Borsele en TenneT TSO bv, afgesproken dat voor
diverse doorkruisingen en kleine aantastingen samen 1,02 ha gecompenseerd dient te worden in de
nabije omgeving. Dit i.p.v. de 0,65 ha die genoemd is in bijlage 8d Ecologie en Landschap.

Ten slotte
Onze organisaties dringen nogmaals aan op een meer zorgvuldige omgang met de omgeving waarin u de
Zuid-West 380 kV West wilt realiseren. W ij wijzen u er op dat de provincie Zeeland bij realisatie de
komende decennia veel last gaat ondervinden van dit project bij ongewijzigde uitvoering van de huidige
plannen. Dit maakt dat onze organisaties het project Zuid-West 380 kV West niet ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
mede namens

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL)
Postbus 25, 4450 AA HEINKENSZAND
Vereniging Natuurmonumenten (NM)
Regio Zuid-Holland/ Zeeland
Postbus 29198, 3001 GO ROTIERDAM
Vogelbescherming Nederland (VBN)
Boulevard 12, 3707 BM ZEIST
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Bijlage 1: Geconstateerde onvolkomenheden natuur- en landschapsstudies, vergunningen en
ontheffingen

Op- en aanmerkingen over de passende beoordeling en het ontwerpbesluit voor de
Natuurbeschermingswetvergunning Zuid-West 380 kV West
1.

Pag. 21: "Op basis van expert judgement is bepaald dat er geen effect te verwachten is als gevolg
van een veranderende sedi mentatie, waardoor delen van het slik zouden ophogen en ook sprake
zou zijn van ruimtebeslag. Het nieuw aan te leggen schiereiland Is te klein en bovendien zorgt de
verharding ervoor dat er geen zandaanvoer plaatsvindt vanuit het schiereiland. Effecten van
ruimtebeslag door sedimentatie zijn derhalve niet meegenomen."
Reactie natuurorganisaties: In de voortoet s wordt op basis van expert judgement geconcludeerd
dat ruimtebeslag door sedimentatie niet aan de orde is. Deze conclusie wordt echter verder niet
onderbouwd. Zo wordt niet beschreven wie de expert judgement heeft gedaan en op basis waarvan
(modellen, vergelijkbare situaties etc.) dit kan worden geconcludeerd. Deze omschrijving is niet
controleerbaar en op deze manier veel te kort door te bocht. Wij verzoeken om een specificatie en
gedegen onderbouwing van dit punt.

2.

Pag. 21: bij permanente effecten wordt onder ruimtebeslag alleen gekeken naar het ruimtebeslag
van het aan te leggen schiereiland maar niet naar het ruimtebeslag dat, in verband met de
verstoringsafstand van diverse vogels, daadwerkelijk gaat optreden.

3.

Pag. 22: De gevolgen van verdroging tijdens de bouwfase, als gevolg van bemaling, wordt niet
meegenomen. Dit kan grote effecten hebben op de nattere gebieden van de Kapelse- en Yerseke
Moer en de daarbij behorende vegetatie.

4.

Pag. 31: "De dijk biedt geen geschikte broedplaats voor kwalificerende vogelsoorten van de
Oosterschelde, met uitzondering van de bontbekplevier. Van de bontbekplevier is bekend dat deze
specifiek langs de dijkvoet kunnen broeden."
Reactie natuurorganisaties: Graag een nadere toelichting waarom de strandplevier niet genoemd
wordt. Strandplevieren hebben immers veelal hetzelfde broedhabitat als de bontbekplevier en
kunnen ook langs de dijkvoet broeden. In de onderbouwing ontbreekt een analyse hierover.

5.

Pag. 32: "Uit laagwatertellingen die hebben plaatsgevonden voor de dijkversterking van de dijk die
bij de locatie van de nieuwe mast 1084 ligt, blijkt dat de volgende kwalificerende soorten
foerageren langs de dijk: rotgans, wilde eend, scholekster*, bontbekplevier*, zilverplevier*, bonte
strandloper*, rosse grutto*, wulp*, tureluur* en steenloper* (Braad, 2011, gegevens zijn afkomstig
uit Boudewijn et al., 2008)." ......."Uit tellingen die op de locatie van de nieuwe mast zijn gedaan,
blijkt dat de aanzienlijke aantallen vogels foerageren op de projectlocatie van de nieuwe mast. De
foerageerintensiteit is ook hoog In vergelijking met andere slikken binnen het oostelijk deel van de
Oosterschelde. Wanneer echter de vergelijking wordt gemaakt met het gehele Natura 2000-gebied
Oosterschelde dan blijkt de waarde van de locatie van de nieuwe mast als foerageergebied lager of
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zelfs veel lager dan gemiddeld te zijn (Boudewijn et al., 2008). Dit betekent dat de waarde van de
locatie als foerageergebied ondanks de aanwezigheid van aanzienlijke aantallen vogels beperkt is."
Reactie natuurorganisaties: De selectie en conclusies die gemaakt worden ten aanzien van de
soorten die nabij de locatie van de nieuwe mast 1084 voorkomen en foerageren, zijn gebaseerd op
te oude gegevens. De gegevens die gebruikt worden komen uit 2008. In de tussentijd hebben er
veel activiteiten en veranderingen plaatsgevonden in de Oosterschelde en zijn populaties mogelijk
in samenstelling veranderd. Op basis van dit soort oude gegevens kunnen geen goede conclusies
getrokken worden over het huidige voorkomen en gebruik van het gebied rondom de mast. Op
basis van deze gegevens wordt uiteindelijk de selectie gemaakt van soorten die nabij mast 1084
voorkomen en in verband met ruimtebeslag van de mast (tabel 11) worden getoetst. Dit is niet
toereikend voor de huidige situatie. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek Smits et al. uit 2010 dat
er onder andere kanoeten zijn waargenomen tussen Yerseke en Roelshoek waar de mast moet
komen (pag. 25). Echter in tabel 11 is voor de kanoet het effect van ruimtebeslag niet
meegenomen. De conclusies uit de voortoets ten aanzien van de selectie van soorten waar
ruimtebeslag op onderzocht moet worden, is dus niet volledig en niet correct. Er had gedegen en
recent veldonderzoek plaats moeten vinden naar het voorkomen van soorten rondom de mast.
6.

Pag. 33: "Tabel 10: Informatie over kwalificerende vogelsoorten die zijn waargenomen tijdens het
onderzoek rond het nieuwe tracé voor Zuid-West 380 kV West. De tabel geeft informatie over het
deelgebied waar de soort is waargenomen, tot w elke populatie in Natura 2000-gebieden ze
behoren en of de hoogspanningsleiding wordt gekruist"
Reactie natuurorganisaties: In tabel 10 is ten aanzien van de broedvogels geen bronvermelding
opgenomen. Doordat de bronvermelding ontbreekt, is onduidelijk op basis van welk onderzoek de
kwalificerende vogelsoorten zijn geselecteerd die in tabel 10 worden weergegeven. Wel wordt er in
de tabel verwezen naar paragraaf zie§ 5.l.3.1. In deze paragraaf wordt een onderzoek met
gegevens uit 2008 aangehaald (Braad, 2011, gegevens zijn afkomstig uit Boudewijn et al., 2008). Er
heeft geen recente inventarisatie plaatsgevonden van de broedvogels die langs dit dijktraject
voorkomen. Toch worden op basis van deze oude gegevens conclusies en selecties in de voortoets
gemaakt. Op basis van deze oude gegevens kan niet op een juiste manier worden geconstateerd
welke broedvogels er in de huidige situatie voorkomen. Er is een kans dat de soorten die mogelijk
nu langs het dijktraject voorkomen, afwijken van de nu in de tabel genoemde soorten. Er had dus
inventariserend veldonderzoek plaats moeten vinden naar broedvogels.
T.a.v. de niet-broedvogels zijn de conclusies gebaseerd op onderzoeken die in reikwijdte niet
toereikend genoeg zijn. De onderzoeken van Smits et al, Tauw,2010a en Gyimesi et al. naar de
vliegbewegingen van vogels vormen de bron. Deze onderzoeken komen allen uit 2010 en zijn
gedateerd. Daarbij is in deze studies slechts op enkele momenten gekeken naar vliegbewegingen
binnen en naar een selectie van gebieden. Zo is er wel gekeken naar de vliegbewegingen tussen
Oosterschelde, Markiezaat en Zoommeer, maar niet tussen bijvoorbeeld Oosterschelde en
Westerschelde. Ook is er niet op basis van andere gegevens vastgesteld dat vliegbewegingen tussen
Oosterschelde en Westerschelde niet aan de orde zijn terwijl hier de Zuid-West 380 kV West is
gepland. Toch wordt dit in de tabel verder niet meegenomen. Dit moet op zijn minst onderzocht
worden alvorens hier conclusies over kunnen worden getrokken. Verder beperkt het onderzoek zich
tot slaap-, foerageer- en getijdetrek. Maar er wordt geen rekening gehouden met mogelijke
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dispersie na het broedseizoen en vliegbewegingen in het kader van de trek langs de flyway. Oftewel
er is alleen gekeken naar de vliegbewegingen die de vogels maken als ze eenmaal in het gebied zijn
gearriveerd, maar in de trektijd arriveren en vertrekken er dagelijks ook vogels van bulten het
gebied die dan mogelijk wel andere routes vliegen dan de dagelijkse foerageer- en
slaapbewegingen. Met name in de trektijd kunnen er veel noord-zuid en zuid-noord bewegingen
zijn van vogels die op enig moment aan de omringende Natura2000-gebieden gebonden zijn. Het
overzicht van kwalificerende soorten in de omgeving van het tracé en of ze mogelijk de
hoogspanningsverbinding kruisen, is dus niet volledig.
7.

Zoals al eerder is aangegeven zijn de conclusies in tabel 11 en in de zin op pag. 37. "In het vorige
hoofdstuk is duidelijk gemaakt welke zaken afvallen omdat effecten bij voorbaat zijn uitgesloten"
gebaseerd op deels oude data en deels op onvolledige data. Daarmee is de selectie in de voortoets
van soorten die verder worden meegenomen In de toetsing onvolledig en niet valide. Bovendien is
niet goed duidelijk te herleiden op basis waarvan keuzes in de selectie in tabel 11 worden gemaakt.
Waarom worden bijvoorbeeld fuut, aalscholver, smient, wilde eend, pijlstaart, middelste zaagbek
en meerkoet in Oosterschelde alleen verder getoetst op verstoring en niet op toename van
draadslachtoffers en welke data ligt hier aan ten grondslag? Een gedegen onderbouwing mist op dit
punt. De selectie t .a.v. ruimtegebruik moet bovendien gebaseerd worden op gedegen en recent
veldonderzoek naar het voorkomen van soorten rondom de mast.

8.

Pag. 39 "De bundeling van verbindingen heeft in principe een positief effect. Uit Tauw, 2013a: ,Het
ligt voor de hand om aan te nemen dat de aanvaringskans bij een gebundelde verbinding niet gelijk
is aan, maar kleiner dan, twee maal de aanvaringskans bij een enkele verbinding. Immers, als vogels
bij een gebundelde verbinding de eerste verbinding hebben opgemerkt en (succesvol) gepasseerd, is
het waarschijnlijk dat ook de tweede verbinding probleemloos wordt gepasseerd. Deze ligt namelijk
als het ware in de 'schaduw' van de eerste verbinding. In een dergelijk geval ervaren vogels de
gebundelde verbinding feitelijk als één verbinding. In hoeverre vogels de gebundelde verbinding als
één verbinding zien hangt daarnaast af van de morfologie van de afzonderlijke verbindingen. Als de
beide verbindingen een overeenkomstige morfologie hebben, dan wordt in alle gevallen optimaal
gebruik gemaakt van het 'schaduw' effect. Verschillen de verbindingen wat betreft marfalogie, dan
zal in een aantal gevallen de tweede verbinding die gepasseerd wordt in mindere mate in de
'schaduw' liggen van de eerste verbinding.' Omdat er toch voor een deel sprake is van
schaduwwerking, is het effect van de bundeling toch positiever dan twee ,losse' verbindingen.
Voorgenoemd principe is bevestigd door veldonderzoeken waarbij bovenstaande effect ook is
waargenomen (Tauw, 2013a). In dit geval is er namelijk sprake van verbindingen van verschillende
morfologie. Het effect is dus licht positief: bundeling leidt tot geen verandering of minder
draad slachtoffers."
Reactie natuurorganisaties: Een visualisatie en beschrijving van de precieze hoogte van huidige en
nieuw te plaatsen masten en draden ontbreekt, terwijl deze essentieel is voor het kunnen
inschatten van effecten. Liggen de nieuwe gebundelde verbindingen (masten en draden)
bijvoorbeeld hoger gesitueerd naast het huidige tracé? Essentiele informatie hierover mist
waardoor het verschil in hoogte tussen de huidige en nieuwe verbindingen niet inzichtelijk is. Door
de bundeling van verbindingen met masten en draden op verschillende hoogtes met een grotere
maximale hoogte dan de huidige situatie ontstaat er een grotere barrière voor vogels dan nu het
geval is.
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Echter in tabel 12 worden wel alle mogelijke effecten op soorten door een eventuele toename aan
draadslachtoffers ontkracht onder het mom van een "positief effect door bundeling van
verbindingen". Deze redenatie is veel te kort door de bocht en houdt geen rekening met de
eventuele vergrote barrièrewerking op het huidige 380 kV tracé door bundeling met nieuwe
verbindingen. Dit zal beter in beeld gebracht en onderzocht moeten worden alvorens conclusies
getrokken kunnen worden. Op deze manier zijn significant negatieve effecten in ieder geval niet uit
te sluiten.
9.

Tabel 12: "Het tracé komt grotendeels langs de huidige 150kV-leiding te liggen. De bestaande 380
kV-leiding die verder in het zuiden is gelegen verdwijnt. Dit betekent dat een bundeling van
verbindingen plaatsvindt. - Retourstroomgeleider wordt aangebracht."
Reactie natuurorganisaties: Deze informatie komt niet overeen met eerdere informatie op p. 14
over hoe het traject gaat veranderen. Daar wordt namelijk aangegeven dat de huidige 150 kV
verbinding in het zuiden verdwijnt en er een nieuw tracé van een gebundelde 150 kV en 380 kV
langs de huidige 380 kV komt.

10. Ook ten aanzien van de conclusies over de effecten In tabel 12 geldt dat deze gebaseerd zijn op
onderzoeken die in reikwijdte niet toereikend genoeg zijn. Opnieuw worden de incomplete
onderzoeken van Smits et al, Tauw2010a en Gylmesi et al. erbij gehaald naar de vliegbewegingen
van vogels rondom de Oosterschelde. Echter in deze studies is maar naar enkele bekkens en tijdens
een beperkt aantal momenten onderzoek gedaan, zoals hierboven genoemd. Aan deze zaken wordt
volledig voorbij gegaan. De conclusies die in tabel 12 getrokken worden, zijn dus niet valide en er
kan op deze manier niet worden gesteld dat effecten zijn uitgesloten.

ll. Pag. 40: Er wordt niet genoemd dat de Kolgans met regelmaat vliegt van de Kapelse- en Yerseke
Moer naar de Platen van Valkenisse in de Westerschelde. De aanleg van de 380 kV kan hier als
barrière fungeren en daarmee invloed hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het
Natura2000-gebied Kapelse- en Yerseke Moer. Daarbij komen de kabels op een andere hoogte te
hangen waarmee de conclusie kort door de bocht is dat er geen verandering gaat optreden in het
aantal aanvaringsslachtoffers.
12. Pag. 44 over het effect van de nieuwe verbinding op predatie en verlies van leefgebied:
"Foerageergebied: het permanente effect op foerageergebieden van kwalificerende vogelsoorten Is
beperkt. Relevant is of er een permanente afname van de geschiktheid van foerageergebieden van
kwalificerende vogelsoorten mogelijk is. In dat geval is er mogelijk sprake van een effect. Mogelijk
dat de masten worden gemeden omdat deze uitkijkposten voor roofvogels vormen. De mast komt
langs de dijk te staan en dit zijn de delen die het eerst droogvallen. Vogels volgen het afnemende
water en komen daardoor al snel op enige afstand van de dijk en daarmee ook de mast. Bovendien
zijn slikken in een dusdanig oppervlak aanwezig dat de verminderde beschikbaarheid van een klein
oppervlakte, leidt tot geringe effecten. Bovendien komt uit onderzoek dat de foerageergebieden
langs de dijk van gering belang zijn als wordt vergeleken met de gehele Oosterschelde (Boudewijn
et al" 2008). Effecten op populaties zijn uitgesloten."
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Reactie natuurorganisaties: Vergelijkbare situaties zijn niet onderzocht, er is eigenlijk niks bekend
over het effect en hoe groot het gebied is dat in de nieuwe situatie ongeschikt raakt, maar toch
wordt geconcludeerd dat effecten zijn uitgesloten. Dit wordt nauwelijks onderbouwd met relevante
data, aantallen, afmetingen van ongeschikt geworden gebied etc. "Vogels volgen het afnemende
water en komen daardoor ai snel op enige afstand van de dijk en daarmee ook de mast. "dat zegt
nog helemaal niets, want het kan voor de vogelsoort nog steeds te dicht bij de mast en het risico op
predatie zijn. "Bovendien zijn slikken in een dusdanig oppervlak aanwezig dat de verminderde
beschikbaarheid van een klein oppervlakte, leidt tot geringe effecten" . Dit wordt vervolgens
helemaal niet onderbouwd en gekwantificeerd met relevante data. Per vogelsoort kan dit effect
bovendien verschillen, en het hangt daarnaast samen met de afstand tot HVP's. Dit ontbreekt
volledig in de analyse. Als laatste wordt een oud onderzoek aangehaald uit 2008 over het belang
van het gebied als foerageergebied. De huidige situatie kan veranderd zijn door veranderingen van
afgelopen jaren in de gehele Oosterschelde. Al met al kan op basis van deze redenatie zeker niet
gesteld worden dat effecten zijn uitgesloten; dat zal beter onderzocht moeten worden. Ook zien wij
graag opgenomen dat de effecten worden gemonitord indien toch gekozen wordt voor realisatie.
Waarom ligt dit voorstel er nu niet?
13. Pag. 45 "door bundeling van verbindingen en amoveren van bestaande hoogspanningsverbindingen
is geen toename van draadslachtoffers aan de orde. De nieuwe hoogspanningsverbinding leidt niet
tot een afname van de populaties met vogels in Natura 2000-gebieden. Significant negatieve
effecten zijn uitgesloten; "
Reactie natuurorganisaties: Zie alle opmerkingen hiervoor. Deze conclusie kan niet worden
getrokken op basis van het gedane onderzoek in de voortoets. Door incorrecte selecties in de
voortoets is de Passende Beoordeling die wordt uitgevoerd verre van volledig ten aanzien van de
soorten die er in worden meegenomen. Bovendien wordt niet ingegaan op de verschillende
hoogtes waarop de nieuwe gebundelde mast en draden worden gesitueerd en de grotere barrière
die hierdoor ontstaat. Significante effecten zij n hierdoor niet uit te sluiten. En waarom wordt er niet
voorgesteld om effecten bovendien te monitoren?
14. Op pag. 46 wordt ingegaan op de toetsing van effecten ten aanzien van broedvogels. Zoals al in
eerdere opmerkingen te lezen is, zijn de data die hiervoor worden gebruikt oud en niet toereikend.
Om effecten te kunnen uitsluiten, moet gedegen veldonderzoek gedaan worden naar het
voorkomen van broedvogels i n de omgeving. Dat is niet gebeurd. Enkel speculaties geven niet de
zekerheid dat effecten zijn uitgesloten.
15. Pag. 47: "Uit bovenstaande tabel blijkt dat een aantal steltlopers nog niet (of nog maar net) aan de
Instandhoudingsdoelstelling voldoet. Het gaat hier om de kluut, bontbekplevier, zilverplevier,
drieteenstrandloper, rosse grutto, wulp en steenloper. Effecten zijn naar verwachting beperkt,
omdat een beperkt deel van het leefgebied tijdelijk verstoord wordt. Dit blijkt ook uit de
onderzoeken die zij n gedaan tijdens hoogwater en laagwater. De waarde als foerageergebied en als
hoogwat ervluchtplaats is beperkt (Boudewijn et al., 2008). Verstoring is in dat geval van toepassing
op zeer beperkte aantallen vogels, dit wordt bevestigd door Tabel 15 en Tabel 16. Dit betekent dat
zelfs als de werkzaamheden de vogels uit het Natura 2000-gebied verjagen, dat de
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. Voor de soorten waarvan de staat van
instandhouding groen gemarkeerd is in de tabel zijn significant negatieve effecten uitgesloten."
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Reactie natuurorganisaties: Weer wordt het oude onderzoek aangehaald uit 2008 over het belang
van het gebied als foerageergebied. Dit is te oud om er in de huidige situatie enige status aan te
ontlenen. Verder wordt er niet ingegaan op de mate en duur van verstoring, het wordt enkel
omschreven als "tijdelijk" en "beperkt". Op pag. 16 is te lezen dat de aanlegfase van alleen mast
1084 al wordt geschat op 11 of 12 maanden. Bij slechte timing kan dit voor een vogelsoort het
verlies van habitat voor bijna twee overwinteringsseizoenen betekenen. Eventuele effecten op
vogels worden niet gekwantificeerd en gerelateerd aan voorkomen, aantallen,
uitwijkmogelijkheden etc. Op deze manier zijn er geen gedegen conclusies te trekken ten aanzien
van mogelijk significant negatieve effecten op de staat van instandhouding van soorten. Ook missen
wij mitigerende maatregelen als het gebruik van schroefpalen in plaats van heipalen.
16. Toetsing op verstorende effecten op vogelsoorten wordt gedaan aan de hand van data uit 2008
over het foeragerend voorkomen van soorten in en rondom het gebied waar werkzaamheden
plaatsvinden. Zoals reeds veelvuldig aangekaart zijn deze gegevens te oud voor een goede
weergave van huidig voorkomen van soorten. Op basis van deze oude gegevens kan niet getoetst
worden of in de huidige situatie significant negatieve effecten zijn uit te sluiten. In 8 jaar tijd kunnen
er in de samenstelling en voorkomen van soorten relevante veranderingen hebben plaatsgevonden.
17. Over sommige soorten waar het instandhoudingsdoel niet van wordt gehaald wordt geconcludeerd
dat ze niet enkel gebonden zijn aan dit gebied en aantallen soms klein zijn, zoals bij de tureluur
(pag. 50). Zonder verdere onderbouwing en kwantificering wordt gesteld dat er voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn. Echter het instandhoudingsdoel wordt nu al niet gehaald en er mag geen
verslechtering optreden. Elk effect kan significant zijn. De redenatie is kort door de bocht en niet
onderbouwd. Significante effecten zijn zo zeker niet uit te sluiten.
18. T.a.v. de bontbekplevier en scholekster wordt op pag. 53 gesteld dat mitigerende maatregelen
noodzakelijk zijn om significant negatieve effecten te voorkomen. Er wordt vervolgens voorgesteld
een tijdelijke op- en afgang aan te leggen om verstoring op het buitendijkse deel waar gereden
wordt zo beperkt mogelijk te houden. In het ontwerpbesluit wordt deze mitigerende maatregel ook
overgenomen en geconcludeerd dat hiermee significant negatieve effecten worden voorkomen. De
exacte dimensies van de weg kunnen echter nog niet worden gegeven.
Reactie natuurorganisaties: Op deze manier kan de verstoring van het strand bij Roelshoek
inderdaad mogelijk beperkt blijven maar zoals in de passende beoordeling zelf al gesteld wordt:
"Het beperken van verstoring door aanleg van het schiereiland is niet mogelijk. De locatie of aard
van de werkzaamheden is niet aan te passen." Er wordt vervolgens in de passende beoordeling en
in het ontwerpbesluit niet onderbouwd waarom er toch kan worden geconcludeerd dat verstoring
door de aanleg van het eiland geen significante effecten heeft. Door de aanleg van het eiland en de
werkzaamheden die daarbij een jaar lang komen kijken, zal er verstoring plaatsvinden van
foeragerende vogels. Er wordt geconcludeerd: "De verstoring van foerageergebieden is beperkt
gezien het blijvende oppervlak aan beschikbaar slik." Dit wordt echt er niet onderbouwd of
gekwantificeerd. De aanleg van het schiereiland zelf neemt ruimte in beslag en er zal hierdoor een
stuk foerageergebied verdwijnen. Daarbovenop zal een groter gedeelte van het slikgebied
ongeschikt raken als foerageergebied door de verstorende werking van de werkzaamheden. Het
oppervlak aan beschikbaar slik blijft dus niet gelijk. In het onderzoek wordt niet berekend hoe groot
het slikgebied is dat tijdelijk ongeschikt raakt als foerageergebied door de aanleg en
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werkzaamheden en hoe groot het effect hiervan is op de populatie scholeksters. De voorgestelde
mitigerende maatregel gaat alleen in op het verstorende effect van het werkverkeer maar niet op
de verstoring veroorzaakt door de aanleg van het schiereiland. Er wordt niet onderbouwd of
gekwantificeerd waarom de verstoring van de aanleg van het schiereiland geen significant
negatieve effecten tot gevolg heeft. Enkel met deze mitigerende maatregel kan niet de zekerheid
worden verkregen dat er geen significant negatieve effecten optreden. Bovendien zijn onze
organisaties verbaasd over het feit dat er niet in de voorwaarde wordt gesteld dat er gemonitord
moet worden. Waarom wordt dit niet voorgesteld?
Verstorende effecten zijn te verwachten op scholekster en bontbekplevier terwijl beide soorten het
instandhoudingsdoel niet halen. Dit kan niet zo vergund worden.
Op- en aanmerkingen en vragen over ontwerp-ontheffing Flora en Faunawet (aanlegfase)
1. Voor de steenuil is het de vraag of de voorgestelde mitigerende maatregelen voldoende zullen zijn
om de functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen daadwerkelijk te
waarborgen en daarmee overtreding van het verbod uit artikel 11 van de Flora- en faunawet te
voorkomen. Het verdient aanbeveling om dit toch middels een ontheffing te regelen en daarin
specifieke voorschriften op te nemen voor het nemen van deze maatregelen, inclusief vereisten
omtrent monitoring en het rapporteren aan EZ dat en hoe de maatregelen zijn uitgevoerd. Dat
laatste geldt hoe dan ook voor de buizerd.
2. In het onderzoek is geen specifieke aandacht besteed aan nesten van soorten die vallen in de
zogenaamde vijfde categorie: niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst (een lijst van 34
soorten). Bij deze categorie 5 gaat het om nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de
plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel
over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te
vestigen. Die nesten komen echter in aanmerking voor jaarrond bescherming als "zwaarwegende
feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen." Het onderzoek ontbeert een
inventarisatie van nesten van deze soorten en sluit ook niet uit dat er sprake is van zwaarwegende
feiten of ecologische omstandigheden die jaarrond bescherming van nesten van de betreffende
soorten in het projectgebied rechtvaardigen.
3. De Vlaakse Moer lijkt niet onderzocht te zijn In het kader van het Flora- en Faunaonderzoek. Dit
terwijl het gebied sterk zal worden aangetast tijdens de bemaling en ruimtebeslag in de aanlegfase
én de exploitatiefase.
4. Varkenskrullen verminderen de kans op aanvaringsslachtoffers. Echter, slechts op een beperkt deel
van het tracé worden deze varkenskrullen toegepast. Onze organisaties stellen als voorwaarde dat
over het gehele tracé deze varkenskrullen worden toegepast om ook Incidentele slachtoffers te
voorkomen.
Op- en aanmerkingen op het landschapsplan
1. Bij de Vlaakse Moer hebben onze organisaties in een eerdere zienswijze aangegeven dat beplanting
langs de Yerseke Moer en Vlaakse Moer vanwege natuurredenen niet gewenst is. In het
landschapsplan staat echter dat het landschapsplan wordt opgesteld met de bewoners van Vlake.
Gezien de natuurbelangen is het hier ook van belang dat HZL aan tafel zit om te bespreken hoe
landschapsaantasting kan worden geminimaliseerd. Daarnaast wordt In de Passende Beoordeling
Zuid-West 380 kV West wel gesproken over strategische beplanting die wordt aangebracht.
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Op- en aanmerkingen aangaande de bouwfase in de Vlaakse Moer
1. De werkweg aangaande de windtrackmasten bij Vlake dient in zijn geheel door de Vlaakse
Moer te worden gelegd én na afloop verwijderd te worden. In verband met de unieke
landschappelijke structuur dient dit wel in nauw overleg met HZL te gebeuren. Dit in verband
met de lagere ligging van het westelijke gedeelte en de daarmee samenhangende sterfte van
zoutminnende zeldzame vegetatie. Dit betekent dat een werkweg vanaf de Kamperweg naar
mast 1064 en van daar uit naar 1063 het minst bezwaarlijk is;
2. Eén van de belangrij kste middelen om de natuurdoelen in de Vlaakse Moer te bereiken, is het
reguleren van het waterpeil. Dit is zowel voor de zilte vegetaties als voor de weidevogels en
wintergasten van belang. Het droogzetten van bouwputten door middel van bronbemaling zal
in de wijde omgeving verdrogingseffecten hebben die, ongeacht het seizoen, schade zal
veroorzaken omdat water uit de omtrek zal toestromen naar de bouwput. Gezien de omvang
van de funderingen en de daarmee gepaard gaande lange bouwtijd zal er schade ontstaan door
het afst erven van vegetatie en het ongeschikt raken van de bodem voor foeragerende en
rustende vogels. Deze schade kan bij vogels één seizoen betreffen, voor de vegetatie kan het
verdrogingseffect meerdere jaren doorwerken.
Indien de masten gebouwd gaan worden dan eisen wij voor het bouwen van de funderingen in
het natte en het achterwege laten van bronbemalingen In de Vlaakse Moer.
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 11:08
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Postbus
Huisnummer: 100
Postcode: 5201 AC
Woonplaats: 'S-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: ZLTO
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Zie zienswijze in de bijlage.
Reactie

0093

Datum
13 april 2016
Retour: 5201AC100

AANGETEKEND VERZENDEN
Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Onderwerp
Zienswijze
inzake Zuid-West 380 kV - West
{Borssele - Riiiand)

Contact

Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënten,
breng ik door deze en
derhalve tijdig een zienswijze naar voren. De zienswijze heeft betrekking op het
ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, de aanvragen en het MER, die met ingang van
vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14 april 2016 voor een ieder ter inzage liggen .

Situatieschets
Cliënten exploiteren een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf aan de
te
Voor de exploitatie van het bedrijf hebben cliënten gronden in eigendom
verworven aan de
te
Specifiek gaat het om de percelen
kadastraal bekend gemeente
sectie
nummers
en
Op de percelen wordt
een hoogspanningsmast gerealiseerd met bijbehorende lijnen. Onderst aande afbeelding
geeft de situatie van cliënten weer:

Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch
KvK 18054307

Datum

13 april 2016
Onderwerp

Zienswijze

Blad

2/7

Inhoud zienswijze

Cliënten hebben kennisgenomen van de inhoud van de plannen en kunnen zich niet
verenigen met de inhoud ervan. Om deze reden maak ik namens hen een zienswijze
kenbaar. De zienswijze richt zich tegen de volgende onderdelen van de besluiten:
Ligging tracé
De hoogspanningsmast (type wintrack) is beoogd op de scheidingsgrens van het perceel
van cliënten en het naburige perceel dat niet in eigendom is van cliënten. De ligging van de
(bouwlocatie van de) hoogspanningsmast is.voor cliënt ongunstig, omdat een deel van het
perceel niet meer bruikbaar is voor de akkerbouw en fruitteelt. Daarnaast is een deel van
het naburige perceel eveneens niet meer bruikbaar voor de agrarische activiteiten die
aldaar plaatsvinden. Cliënten zetten vraagtekens bij de beoogde locat ie van de
hoogspanningsmast, nu die ervoor zorgt dat twee percelen worden belemmerd door de
beoogde ontwikkeling. De vraag waarom er is gekozen voor de perceelsgrens als locatie
voor de mast, terwijl daardoor twee percelen worden belemmerd, wordt in de
ontwerpplannen niet gemotiveerd. Cliënten verzoeken u om deze keuze alsnog te
motiveren.
Landschap
Het beoogde tracé zorgt ervoor dat op het perceel van cliënten, naast het reeds aanwezige
lSOkV-tracé met bijbehorende mast, tevens een 380kV-tracé met bijbehorende
vakwerkmast wordt gerealiseerd conform onderstaande afbeelding:
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Datum

13 april 2016
Onderwerp

Zienswijze

Blad
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>< x >< Te emoveren verbind tng

Het realiseren van een nieuw 380kV-tracé, naast het al bestaande lSOkV-tracé, zorgt voor
een (nog) grote(re) impact op de gebiedskarakteristiek en lokale elementen ter plaatse
omdat er sprake zal zijn van maar liefst twee hoogspann ingsmasten met bijbehorende
lijnen op en nabij de gronden van cliënten. Met deze constateringen wordt volgens cliënten
ten onrechte geen rekening gehouden In de ontwerpplannen. Er wordt enkel gesteld:

'De nieuwe verbinding heeft wèl invloed op de gebiedskarakteristiek en lokale elementen;
de verbinding is duidelijk waarneembaar in het landschap. Een aantal bestaande
verbindingen, waaronder de 380 kV-verbinding in de 'Zak van Zuid-Beveland' verdwijnen
uit het landschap. Door zorgvuldige tracering en aanvullende landschappelijke
inpassingsmaatregelen (zie landschapsplan) worden de effecten op het landschap zodanig
beperkt dat er geen onaanvaardbare effecten op landschap en cultuurhistorie door de
realisatie van de nieuwe verbinding ontstaan. '
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Cliënten stellen dat deze summiere motivering, waarbij geen rekening wordt gehouden met
het feit dat op bepaalde plaatsen twee hoogspanningsverbindingen kort naast elkaar
worden gerealiseerd, het besluit niet kan dragen.
Cliënten betwisten overigens ook dat 'geen onaanvaardbare effecten' ontstaan op het
landschap wanneer er kort nabij een al bestaande hoogspanningsverbinding nog een
verbinding wordt gerealiseerd. De aanwezigheid van twee hoogspanningsverbindingen heeft
naar het oordeel van cliënten een forse impact op het landschappelijk karakter ter plaatse,
nu het landschap gedomineerd zal worden door een tweetal hoogspanningsmasten met
bijbehorende lijnen. De enkele hoogte van twee hoogspanningsverbindingen (ter plaatste
maximaal 70 meter) zorgt immers al voor een enorme impact op het wljdse Zeeuwse
landschap.
Overigens klemt de stelling dat 'geen onaanvaardbare effecten' zullen ontstaan op het
landschap volgens cliënten te meer, nu deze stelling enkel wordt gemotiveerd met de
stelling dat aanvullende landschappelijke inpassingsmaatregelen zullen worden genomen.
Wat die inpassingsmaatregelen zijn, blijft echter onduidelijk omdat het landschapsplan waar
naar verwezen wordt niet is toegevoegd aan de bijlagen bij de o ntwerpplannen . Cliënten
verzoeken u derhalve om het landschapsplan alsnog toe te voegen aan de plannen en om
de effecten op het landschap te beoordelen en te motiveren, rekening houdend met het feit
dat delen van het tracé op korte afstand van het bestaande lSOkV-tracé zullen lopen.

Belemmeringen in de bedrijfsvoering
Uit de ontwerpplannen blijkt niet hoe groot de afstand zal zijn tussen de beoogde
hoogspanningslijnen en het maaiveld. Voor cliënten is deze afstand echter van groot
belang, omdat cliënten zekerheid wensen t e verkrijgen over het al dan niet beperkte
gebruik van landbouwmachines op het perceel en onder de hoogspannlngslljnen. De
ontwerpplannen bieden geen duidelijkheid over de vraag of er beperkingen gelden voor het
gebruik van landbouwmachines direct onde r of nabij de hoogspanni ngslijnen. Cliënt
verzoekt u om alsnog te motiveren of er sprake is van beperkingen in het gebruik van
landbouwmachines op het perceel.
Ontwikkelingen in de precisielandbouw en digitalisering van de landbouw volgen elkaar in
hoog tempo op. Door toenemende wet- en regelgeving dienen landbouwers, waaronder
cliënten, steeds vaker gebruik te maken van digitale middelen ten behoeve van de
bedrijfsvoeri ng . Als voorbeelden noemen cliënten het gebrui k van GPS, sensoren om
uiteenlopende aspecten van het gewas (zoals bewaterings- en bemestingstoestand,
vitaliteit, voedingsstoffen en ongedierte) te meten. Het gebruik van drones is eveneens een
voorbeeld van digitalisering in de landbouw.
Cliënten vrezen dat het gebruik van elektronische hulpmiddelen (zoals GPS, sensoren en
drones) nu en in de toekomst belemmerd zal worden door de aanwezigheid van de
hoogspanningsmasten en -lijnen. Cliënten stellen namelijk dat GPS, de sensoren en drones
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belemmerd (kunnen) worden door de magnetische velden van de hoogspanningsverbinding,
waardoor het gebruik van de hulpmiddelen effectief onmogelijk dan wel uiterst lastig wordt
gemaakt. Dat zou betekenen dat cliënten worden belemmerd in de huidige en toekomstige
mogelijkheden om hun bedrijf te ontwikkelen. Daarbij vragen cliënten zich af of er door het
feit dat er op hun gronden twee hoogspanningsverbindingen aanwezig zullen zijn, meer
risico ontstaat op belemmering van elektronische apparaten vanwege het feit dat de
magneetvelden van de twee verbindingen zich op korte afstand van elkaar bevinden. De
ontwerpplannen bieden op dat punt echter geen duidelijkheid.
Daarbij komt dat het gebruik van drones in de buurt van de hoogspanningsmasten en lijnen waarschijnlijk praktisch gezien onmogelijk dan wel uiterst lastig is om
veiligheidsredenen. In de conceptplannen worden deze aspecten echter (naar het oordeel
van cliënten, ten onrechte) niet meegewogen. Een en ander klemt te meer nu het beoogde
tracé ervoor zorgt dat cliënten een tweetal hoogspanningsverbindingen over hun gronden
hebben lopen, waardoor een deel van het perceel ongeschikt d reigt te worden voor de
precisielandbouw en het gebruik van elektronische hulpmiddelen. De ontwerpplannen
zorgen er derhalve voor dat cliënten geen zekerheid hebben over de mogelijkheden om
gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen ten behoeve van de landbouw. Cliënten
verzoeken u om dit aspect alsnog te betrekken bij de plannen.
Cliënten vrezen eveneens dat het gebruik van bepaalde landbouwmachines in de toekomst
wordt belemmerd, dan wel onmogelijk wordt gemaakt, door de hoogspanningsverbinding.
Het is volgens cliënten namelij_k zeer wel mogelijk dat het gebruik van bepaalde (grote
en/of hoge) landbouwmachines wordt uitgesloten vanwege mogel ijke veiligheidsrisico's. I n
de ontwerpplannen wordt echter niet ingegaan op mogelijke beperkingen voor bepaalde
landbouwmachines. Cliënten verzoeken u om alsnog duidelijkheid te verschaffen over de
(on)mogelijkheden om landbouwmachines te gebruiken direct naast de
hoogspanningsmasten en direct onder de hoogspanningslijnen.
Tevens vrezen cliënten voor drupschade aan de gewassen als gevolg van de realisatie van
het beoogde 380kV-tracé. Niet valt uit te sluiten dat stoffen, waaronder de in de
hoogspanningslijnen gebruikte vetten, van de hoogspanningslij nen af druppen. Dit druppen
kan belangrijke schade aan de gewassen onder de lijnen veroorzaken, waaronder kanker,
schimmels en andere ziekten, waardoor cliënten schade lij den als gevolg van de realisatie
van het tracé. Een en ander klemt te meer nu het beoogde hoogspannlngstracé het tweede
tracé zou zijn dat over de gronden van cliënten loopt, waardoor het risico op schade verder
toeneemt. Daarbij komt dat cliënten aan steeds strengere certificerlngseisen dienen te
voldoen voor de verkoop van zijn fruit. Cliënten sluiten niet uit dat het mogelijke druppen
van stoffen van de hoogspanningslîjnen negatieve effecten heeft (of kan hebben) op de
certificering, waardoor de verkoop van de oogst in de toekomst kan worden bemoeilijkt.
Voorts bieden de plannen geen duidelijkheid over de vraag of in de nabijheid van de
beoogde hoogspanningsverbind ing beregend mag worden. Cliënten hebben navraag gedaan
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bij TenneT over de al dan niet beperkte mogelijkheden om het perceel te beregenen nadat
de beoogde verbinding is gerealiseerd. TenneT stelt dat beregenen onder voorwaarden is
toegestaan, maar stelt daarbij nadrukkelij k dat het gaat om 'ontwerpuitgangspunten
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend ( Bijlage 1).' Cliënten kunnen met deze
reactie van Tennef niet uit de voeten, omdat onduidelijk blijft wat de mogelijkheden zijn
om te beregenen na de realisatie van de hoogspanningsverbinding. Daarbij komt dat in de
ontwerpplannen niet wordt overwogen of beregening (al dan niet beperkt) is toegestaan.
Voor cliënten is echter van groot belang om zekerheid te hebben over het al dan niet
kunnen beregenen van het perceel voor de fruitteelt en Fandbouw. Als beregening immers
in een later stadium alsnog (grotendeels) zou worden uitgesloten, dan is het perceel voor
de bedrijfsactiviteiten van cliënten nagenoeg onbruikbaar. Cliënten verzoeken u derhalve
om duldellJkheld te verschaffen over de mogelijkheden om de betreffende gronden te
beregenen.
Ten slotte maken cliënten gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van de
fruitteelt. De gewasbeschermingsmiddelen worden machinaal op de gewassen gespoten,
waarbij er sprake kan zijn van zogenoemde 'drift'. Cliënten kunnen de mogelijkheid niet
uitsluiten dat drift van de gewasbeschermingsmiddelen het tracé raakt en zij vragen zich af
of de drift negat ieve effecten kan hebben op het 380kV-tracé, met name de
hoogspanningslijnen. Daarbij is voor cliënten onduidelijk of het gebruik van spuitmachines
onder het 380kV-tracé, al dan niet beperkt, is toegestaan. Cliënten verzoeken u om deze
aspecten alsnog te motiveren en te verduidelijken.
Leef- en werkomgeving: magnetische ve lden
Reeds eerder in deze zienswijze is opgemerkt dat het beoogde tracé op korte afstand van
het al bestaande lSOkV-tracé komt te liggen. Het is derhalve zeer wel mogelijk dat de
magneetvelden van beide hoogspannlngstracés elkaar overlappen. Cliënten kunnen echter
niet vaststellen of er sprake is van overlap, omdat ervoor op basis van onderstaande
motivering voor is gekozen om de magneetveldzone van het beoogde t racé niet weer te
geven op de verbeelding:

'Er is voor gekozen de magneetveldzone niet op de verbeelding op te nemen omdat er door
het inpassingsplan geen spedfieke regels voor de gehele zone gaan gelden. Het Rijk legt de
gemeenten geen verbod op om nieuwe gevoelige bestemmingen binnen de
magneetveldzone te realiseren; dat zou In strijd zijn met het adviserende karakter van het
befetdsadvles. Uiteraard geldt dat wanneer gemeenten overwegen om nieuwe gevoelige
bestemmingen nabij de hoogspanningslijn mogelijk te maken, hiervoor onverkort het advies
geldt om zoveel als redelijkerwijs mogefijk te vermijden dat gevoelige bestemmingen in de
magneetveldzone komen te liggen.'
De constatering dat de magneetveldzone niet zichtbaar is op de verbeelding, klemt volgens
cliënten, omdat op deze manier mogelijke overlap van magneetveldzones niet kan worden
vastgesteld. Eveneens blijft de vraag onbeantwoord, wanneer er sprake Is van overlap,
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welke gevolgen deze overlap heeft of kan hebben voor de gezondheid en het gebruik van
elektronische apparaten zoals GPS, sensoren, drones en mobiele telefoons. Cliënten
verzoeken u derhalve om inzichtelijk te maken of er sprake is van overlap van de
magneetvelden van de verschillende hoogspanningstracés, en zo j a, wat de gevolgen zijn
van deze overlap voor de gezondheid en het gebruik van elektronische apparaten.
Leef- en werkomgeving in de realisatiefase

De bedrijfsvoering van cliënten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de seizoenen,
bijvoorbeeld het oogstseizoen. Het is voor cllenten van het grootste belang dat zij tijdens
het oogstseizoen ongehinderd hun bedrijfsactiviteiten kan uitvoeren. In de plannen vinden
cliënten echter geen antwoord op de vraag wanneer de bouwactiviteiten (bij benadering)
zijn gepland. Cliënten verzoeken u om te verduidelijken of er bij de bouw van de
hoogspanningsverbinding rekening wordt gehouden met de (seizoensgebonden)
bedrijfsactiviteiten van landbouwers en fruittelers.
Conclusie

Cliënten verzoeken u om zijn zienswijze te betrekken bij de besluitvorming inzake de
plannen en om de plannen aan te passen met inachtneming van de zienswijze.
Hoogachtend,
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Postbus 718, 6800 AS Arnhem. Nederland
SANS PREJUDICE
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Geachte heer, mevrouw

,

Naar aanleiding van uw vraag over beregening in het kader van de aanleg van de 380 kV
hoogspanningsverbinding Borssele - Riiiand, heeft u aangegeven dat u de percelen waarop de nieuwe
verbinding wordt gerealiseerd 'Nilt beregenen. De belemmerde strook van genoemde verbinding heeft een

breedte van 34,5 m ter weerszljden van de hartlijn van de hoogspanningslijn. Binnen de belemmerde strook
geiàt për 'veldlengte/mastvélci' (het gtlûeeltevan-de"belemmerde strook tusserriwee masten·in) een ·=-----~
maximale beregeningshoogte. Deze hoogte bepaalt mede hoe u het onderhavige perceel op veilige wijze
kan en mag beregenen.
Om uw perceel binnen de belemmerde strook veilig te kunnen beregenen dient de beregeningsinstallatie
aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Voor de percelen, welke bij u in eigendom dan wel gebruik zijn, gelden de volgende maximale vrije hoogten
waarop u. uw installatie dient in te stellen:
•

Voor het veld tussen de masten

gemeente

sectie

en

nummer(s)

op het perceel/de percelen kadastraal bekend

en

Is de maximaal In te stellen hoogte, 14,2 meter, •
uitgaande van het huidige maaiveld dat wordt geacht te lfggen op 0,8 meterJ en opzichte van het

NAP.

TenneT TSO B.V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Factwradrn Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregla111r Arnhem 09155985
Telefoon 0800 83 66 38 8 Fu 026 373 11 12 llltemet www.tennet.eu
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Deze maximale vrije werkhoogten gelden om de minimaal toelaatbare afstanden in onderstaande tabel te
kunnen waarborgen.
spuitmonddiameter (in mm)

17

20

25

28

31

35

40

Nominale
Spanning
50 kV
11 0 kV
150kV
220 kV

9
10
11
11,5

10
11
12
13

12,5
14
14,5
15,5

14,5
15,5
16,5
17,5

16,5
17,5
18,5
19.5

19,5
20,5
21 ,5
22,5

23,5
25
26
27

380kV

12

14

16,5

18,5

21,5

24

28,5

Tabel Minimum toelaatbare afstand tussen de spuitmond en de geleider (in m)

Randvoorwaarden: druk aan de spuitmond < 8 bar
geleidbaarheid van het water< 1000 µSlem .
Overigens is het volgende van belang:
•
•
•

De beregeningsinstallatie dient deugdelijk te worden geaard.
De maximale druk aan de spuitmond < 8 bar
De geleidbaarheid van het water < 1O~O µSlem.

Graag willen wij er u op attenderen dat de voor u aangegeven afstanden gebaseerd zijn op
ontwerpuitgangspunten en hier verder geen rechten aan kunnen worden ontleend. Wanneer de verbinding
gerealiseerd is zal nog een specifieke meting gedaan moeten worden. Hiertoe zal er een gesprek met u en
een beheerder van TenneT TSO B.V. plaatsvinden. Deze brief is om u te informeren over de mogelijkheid
om in de toekomst te beregenen. Deze brief is geen toestemmingsverlening voor beregening in de toekomst.
U dient in de toekomst alsnog toestemming aan te vragen.
Heeft u nog vragen hieromtrent, dan kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens of contact
opnemen met de rentmeester.
Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.

Manager Real E
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 11:19
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Postbus
Huisnummer: 100
Postcode: 5201 AC
Woonplaats: 'S-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: ZLTO
Mede namens:
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Zie de zienswijze in de bijlage.
Reactie

0094

Datum
13 april 2016

Retour: 5201AC100

AANGETEKEND VERZENDEN
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Onderwerp
Zienswijze
Inzake Zuid-West 380
kV - West (Borssele - Riiiand)
Contact

Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënt,

, woonachtig aan
te
, breng ik door dez:e en derhalve t ijdig een z:ienswijz:e naar voren. De

zienswijze heeft betrekking op het ontwerpinpasslngsplan, de ontwerpbesluiten, de
aanvragen en het MER, die met ingang van vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14 april
20L6 voor een ieder ter inzage liggen.
Situatieschets

Cliënt exploiteert een melkveehouderij, verbreed landbouwbedrijf in de vorm van een
zorgboerderij, paardenhouderij en schapenhouderij aan de
te
.
De beoogde hoogspanningsverbinding doorsnijdt de gronden waarop het vee van cliënt
graast. Tevens is het de bedoeling om een hoogspanningsmast op de gronden van cliënt te
realiseren. De beoogde ligging zorgt ervoor dat het tracé op korte afstand van het bedrijf
en de woning van cliënt komt te liggen. De situatie wordt in onderstaande afbeelding
weergegeven:

Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch
KvK 18054307
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Inhoud zienswijze
Cliënt heeft kennisgenomen van de inhoud van de plannen en kan zich niet verenigen met
de inhoud ervan. Om deze reden maak ik namens hem een zienswijze kenbaar. De
zienswijze richt zich tegen de volgende onderdelen van de besluiten:

Landschap
Het beoogde tracé zorgt ervoor dat op het perceel van cliënt, naast het reeds aanwezige
lSOkV-tracé met bijbehorende mast, tevens een combinatie 350kV-tracé met bijbehorende
vakwerkmast wordt gerealiseerd conform onderstaande afbeelding:

0094
Datu m

13 april 2016
Onderwerp

Zienswijze
Blad

3/7

Gou

K
Nieuwdorp

~
N
-

'

2

-

3

Kl'I

- -VKA 330kV
- -VKA 1SOkV

380kV bovengronds
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380kV Stations
ISOkV Stabons

Het realiseren van een nieuw 380kV-tracé, naast het al bestaande lSOkV-tracé, zorgt voor
een (nog) grote( re) impact op de gebiedskarakteristiek en lokale elementen ter plaatse
omdat er sprake zal zijn van twee hoogspanningsverbind ingen met bijbehorende lijnen
nabij de gronden van cliënt. Met deze constateringen wordt volgens cliënt ten onrechte
geen rekening gehouden in de ontwerpplannen. Er wordt enkel gesteld :
'De nieuwe verbinding heeft wèf invloed op de gebiedskarakteristiek en lokale elementen;
de verbinding is duidelijk waarneembaar in het landschap. Een aantal bestaande
verbindingen, waaronder de 380 k V-verbinding in de 'Zak van Zuid-Beveland' verdwijnen
uit het landschap. Door zorgvuldige tracering en aanvullende landschappelijke
inpassingsmaatregelen (zie landschapsplan) worden de effecten op het landschap zodanig
beperkt dat er geen onaanvaardbare effecten op landschap en cultuurhistorie door de
realisatie van de nieuwe verbinding ontstaan. '
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Cliënt stelt dat deze summiere motivering, waarbij geen rekening wordt gehouden met het
feit dat op bepaalde plaatsen twee hoogspanningsverbindingen kort naast elkaar worden
gerealiseerd, het besluit niet kan dragen. Cliënt verzoekt u derhalve om de effecten op het
landschap alsnog te beoordelen, rekening houdend met het feit dat delen van het tracé op
korte afstand van het bestaande lSOkV-tracé zullen lopen, waardoor het zicht van cliënt
nog verder belemmerd zal worden.

Belemmeringen in de woonsituatie
Het voorgenomen tracé zorgt ervoor dat hoogspanningslijnen op korte afstand van de
woning van cliënt zullen lopen. De plannen zorgen er derhalve voor dat cliënt op korte
afstand zal wonen van het beoogde tracé. Deze constatering baart cliënt ernstige zorgen
vanwege de vrees voor gezondheidsklachten en - problemen door langdurige blootstelling
aan de elektrische velden en magneetvelden van de hoogspanningslijnen.
I n de toelichting op de plannen wordt gesteld dat het RIVM en de Gezondheidsraad, bij
gebrek aan slu itend wetenschappelijk onderzoek, met het oog op het voorzorgsbeginsel een
m aximaal permanent gemiddeld stralingsniveau van maximaal 0,4 microTesla adviseren.
Cliënt kan op basis van de huidige plannen echter niet nagaan hoe hoog het gemiddelde
stralingsniveau zal zijn. Om deze reden verzoekt cliënt u om alsnog te onderzoeken wat het
gemiddelde stralingsniveau in de woning zal zijn na realisatie van de plannen en om na te
gaan of het gemiddelde stralingsniveau van invloed kan zijn op de gezondheid .
Zoals reeds opgemerkt, wordt de hoogspanningsver binding op korte afstand van de woning
van cl iënt beoogd. De korte afstand zo rgt ervoor dat cliënt vreest voor het fun ct ioneren van
elektronische apparaten in huis. Cliënt vraagt zich af wel ke invloed de elektrische en
magneetvelden hebben op de elektrische apparatu ur (zoals (draadloze) telefoons,
t elevisies, computers en toebehoren en w ifi) in de woning. Cliënt vreest dat zijn woongenot
belemmerd zal worden door de straling en verzoekt u om duidelijkheid te verschaffen over
de mogelijke gevolgen van de straling op de elektronische apparatuur in huis.

Belemmeringen In de bedrijfsvoering
Cliënt exploiteert (onder meer) een zorgboerderij nabij de beoogde
hoogspanningsverbinding . Op de zorgboerderij verblijven regelmatig, ook voor langere tijd,
zorgbehoevende kinderen. Cliënt vreest dat de korte afstand van het hoogspanningstracé
tot de zorgboerderij negatieve effect en kan hebben op de gezondheid van deze kwetsbare
kinderen. Het bedrijf van cliênt wordt echter niet aangem erkt als gevoelige bestemming in
de bij lage 'Gevoelige bestem mingen in magneetveldzone ZW-W'. Dat verbaast cliënt nu de
zorgboerderij in de nabijheid van de magneetveldzone is gelegen. Cliënt verzoekt u
derhalve om te motiveren waarom de zorgboerderij van cliënt niet als gevoelige
bestemming wordt gezien. Daarbij verzoekt cliënt u tevens om te onderzoeken of de
aanwezigheid van het hoogspanningstracé in de nabijheid van de zorgboerderij negatieve
effecten kan hebben op de gezondheid van de aldaar verblijvende personen. Het is cliënt er
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vanzelfsprekend zeer aan gelegen om iedere mogelijkheid van negatieve effecten voor
bezoekers van de zorgboerderij uit te sluiten.
De beoogde llgglng van het hoogspannlngstracé over de gronden van cliënt, zorgt ervoor
dat het rundvee van cliënt direct onder de verbinding aanwezig is. Het vee zal daardoor
gedurende lange tijd worden blootgesteld aan de magnetische en elektrische straling van
de verbinding. Cliënt vreest dat de gezondheid van zijn vee wordt aangetast door de
st raling, waardoor hij schade lijdt. Cliënt verzoekt u derhalve om te motiveren in hoeverre
de blootstelling van vee aan straling gedurende langere perioden negatieve effecten, zoals
gezondheidsklachten, kan hebben op het vee.
Tevens is cllênt bevreesd dat door de hoogspanningsverbinding geproduceerde geluiden,
zoals knetteren en windfluiten, zorgen voor een schrikreactie van het vee. Deze
schrikreactie kan ertoe leiden dat het vee zichzelf, ander vee of andere zaken beschadigt,
hetgeen schade veroorzaakt. De schrikreactie kan volgens cliënt eveneens leiden tot stress
bij de dieren, hetgeen nadelige effecten kan hebben voor de melkproductie.
Voorts maakt cliënt in zijn melkveestal gebruik van een melkrobot, waarmee het rundvee
geautomatiseerd wordt gemelkt. De melkrobot werkt (onder meer) door sensoren. De
melkveestal Is op korte afstand gelegen van de te realiseren hoogspanningsverbinding.
Cliënt vreest dat magnetische en/of elektrische straling van de verbinding negatieve
effecten heeft op de werking van de melkrobot, waardoor cliënt schade lijdt. Cliënt verzoekt
u om te motiveren in hoeverre de st raling die afkomstig is van de hoogspanningsverbinding
van (negatieve) invloed kan zijn op de werking van de melkrobot.
Ten slotte vreest cliënt dat de hoogspanningsmast die op zijn perceel is beoogd bij regenval
een grote hoeveelheid water zal opvangen, dat van de mast zal afl open, waardoor
wat erplassen ontstaan direct onder de mast en waardoor deze gronden beperkter geschikt
zullen zijn voor agrarisch gebruik .

Leef- en werkomgeving: magnetische velden
Reeds eerder in deze zienswij ze is opgemerkt dat het beoogde t racé op korte afstand van
het al bestaande lSOkV-tracé komt te liggen . Het is derhalve zeer wel mogelijk dat de
magneetvelden van beide hoogspanningstracés elkaar overlappen. Oiënt kan echter niet
vaststellen of er sprake is van overlap, omdat er op basis van onderstaande motivering in
de toelichting bij de ontwerpplannen voor Is gekozen om de magneetveldzone van het
beoogde t racé niet weer te geven op de verbeelding:
'Er is voor gekozen de magneetveldzone niet op de verbeelding op te nemen omdat er door
het inpassingsplan geen spedfieke regefs voor de gehele zone gaan gelden. Het Rijk legt de
gemeenten geen verbod op om nieuwe gevoelige bestemmingen binnen de
magneetveldzone te realiseren; dat zou in strijd zijn met het adviserende karakter van het
beleidsadvies. Uiteraard geldt dat wanneer gemeenten overwegen om nieuwe gevoelige
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bestemmingen nabij de hoogspanningslijn mogelijk te maken, hiervoor onverkort het advies
geldt om zoveel als redelijkerwijs mogelijk te vermijden dat gevoelige bestemmingen in de
magneetveldzone komen te liggen.'

De constatering dat de magneetveldzone niet zichtbaar is op de verbeelding, klemt volgens
cliënt, omdat op deze manier mogelijke overlap van magneetveldzones niet kan worden
vastgesteld. Eveneens blijft de vraag onbeantwoord, wanneer er sprake is van overlap,
welke gevolgen deze overlap heeft of kan hebben voor de gezondheid van personen en van
dieren die direct onder de hoogspanningsverbindingen aanwezig zullen zijn en het gebruik
van elektronische apparaten zoals GPS, sensoren, drones en mobiele telefoons. Cliënt
verzoekt u derhalve om inzichtelijk te maken of er sprake is van overlap van de
magneetvelden van de verschillende hoogspannlngstracés.

Leefomgeving: geluld
I n de toelichting bij het inpassingsplan wordt ten aanzien van het aspect geluidhinder,
'Coronaeffect', het volgende gesteld:
'Rekening houdend met de tijdelijke aard van de natte weersomstandighed en bedraagt het
coronageluid dat is berekend in het kader van de hiervoor genoemde KEMA-onderzoeken,
uitgedrukt in een (etmaa/)gemidde/d e geluidsbelasting in Lden ongeveer 41 dB op 37 m van
de as van de lijn. Dit is lager dan de geluidsbelasting van 44 dB Lden waarvan gesteld is
dat het niet zal leiden tot een onaanvaardbaar akoestisch leefklimaat. Tevens kan uit het
onderzoek worden geconcludeerd dat de waarde van 40 dB voor de nachtperiode als
blootstellingswaard e uit het WHO-rapport 'Night Noise Guidefines for Europe' dicht
genaderd wordt (41 dB Lden). Overigens is de Lnight waarde aanzienlijk lager dan de Lden
waarde van 41 dB en daarmee dus ook lager dan de blootstellingswaard e van de WHO.'

Cliênt moet helaas constateren dat de geringe afstand van de voorgenomen
hoogspanningslijnen tot zij n woning en bedrijfsbebouwing mogelijkerwijs tot hinder en
overlast zal leiden. De hoogspanningslijnen zullen op korte afstand van de woning en
bedrijfsbebouwing lopen. Het is volgens cliënt derhalve mogelijk dat het in de toelichting
beschreven 'coronaeffect' van de lijnen zorgt voor geluidshinder en - overlast, waardoor een
onaanvaardbaar akoestisch leefklimaat kan ontstaan op de gronden van cliënt.
Cliënt wijst tevens op mogelijke hinder en overlast als gevolg van het in de toellchtlng
omschreven ' windtluiten'. Dit effect wordt In de toelichting als volgt omschreven:
'Een effect dat daarnaast kan optreden bij bovengrondse hoogspanningsverb indingen is het
fluiten van de lijnen en masten in de wind. Dit geluid bevindt zich in het hoogfrequente
gebied (hoge tonen). Een eigenschap van hoogfrequent geluid is dat dit geluid met de
afstand sterker afneemt dan geluiden in een lagere frequentie. Het fluiten van de
hoogspanningsverb indingen en de masten is dus steeds minder hoorbaar, hoe verder men
zich van de lijn bevindt. Ook wordt het optredende geluid gemaskeerd door andere
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optredende windeffecten zoals het ruisen van takken en andere 'fluitende objecten'.
Doordat alle onderdelen van het ontwerp van de masten een ronde vormgeving krijgen,
wordt windf/uiten zoveel mogelijk voorkomen. '

Cliënt is van oordeel dat ook het 'windfluiten' kan zorgen voor hinder en overlast, nu de
woning en bedrijfsbebouwing van cliënt op korte afstand van de voorgenomen
hoogspanningslijne n is gelegen. Cliënt kan echter niet toetsen of er mogelijkerwijs sprake is
van geluidshinder (door het coronaeffect en/of door windfluiten) omdat in de toelichting
noch in de bijlagen bij de plannen het akoestische klimaat op het perceel van cliênt is
onderzocht. Cliënt verzoekt u derhalve om dat onderzoek alsnog te (laten) uitvoeren.

Waardedaling
Ten slotte wenst cliënt op te merken dat hij vreest dat de beoogde ontwikkeling van het
hoogspanningstracé zorgt voor een belangrijke daling van de waarde van zijn grond. Het
ligt volgens cliënt in de lijn der verwachting dat de waarde zal dalen door de belangrijke
aantasting van het landschap en de beperkingen van de agrarische bedrijfsmogelijkhed en.
Conclusie
Cliënt verzoekt u om zij n zienswijze te betrekken bij de besluitvorming inzake de plannen
en om de plannen aan te passen met inachtneming van de zienswijze.
Hoogachtend,
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Verzonden: Woensdag 13 april 2016 11:21
Onderwerp: Zienswijzeformulier
Zuid-West 380 kV West: ontwerpbesluiten
Aanspreekvorm:
Aanspreektitel:
Achternaam:
Voorvoegsel(s):
Voorletters:
Straat: Postbus
Huisnummer: 100
Postcode: 5201 AC
Woonplaats: 'S-HERTOGENBOSCH
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Organisatie
Organisatie: ZLTO
Wat is uw mening over de landschappelijke inpassing zoals voorgesteld?
Zie de zienswijze in de bijlage.
Reactie
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Datum

13 april 2016
Retour: 5201AC100

AANGETEKEND VERZENDEN
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV - West
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Onderwerp
Zienswijze
inzake Zuid-West 380
kV - West (Borssele - Ril land)
Contact

Geachte heer, mevrouw,
Namens cliënt,

, woonachtig aan

te

, breng ik door deze en derhalve tijdig een zienswijze naar
voren. De zienswijze heeft betrekking op het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten,
de aanvragen en het MER, die met ingang van vrijdag 4 maart tot en met donderdag 14
april 2016 voor een ieder ter inzage liggen.
Situatieschets

Cliënt exploiteert een fruitteelt- en landbouwbedrijf aan de
te
Tegenover het bedrijf (aan de andere kant van de weg) heeft cliënt een
perceel in gebruik als boomgaard voor de fruitteelt. De beoogde hoogspanningsverbinding
doorsnijdt dat perceel. Tevens wordt op het perceel van cliënt een hoogspanningsmast
beoogd. De beoogde ontwikkeling zorgt ervoor dat het perceel beperkter geschikt is voor de
fruitteelt. De beoogde situatie wordt in onderstaande afbeelding weergegeven:
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Inhoud zienswijze
Cliënt heeft kennisgenomen van de inhoud van de plannen en kan zich niet verenigen met
de inhoud ervan. Om deze reden maak ik namens hem een zienswijze kenbaar. De
zienswijze richt zich tegen de volgende onderdelen van de beslu iten:

Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch
KvK 18054307
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La ndschap
Het beoogde tracé zorgt ervoor dat op het perceel van cliënt, naast het reeds aanwezige
150kV-tracé met bijbehorende mast, tevens een 380kV-tracé met biJbehorende
vakwerkmast wordt gerealiseerd conform onderstaande afbeelding:
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380kV bovengronds
150kV bovengronds
x x x Te a1T1011eren vetbinding

380kV Stabons
150kV Stations

Het realiseren van een nieuw 380kV-tracé, naast het al bestaande 150kV-tracé, zorgt voor
een (nog) grote( re) Impact op de gebiedskarakteristiek en lokale elementen ter plaatse
omdat er sprake zal zijn van maar liefst twee hoogspanningsmasten met bijbehorende
lijnen op de gronden van cliënt. Met deze constateringen wordt volgens cliënt ten onrechte
geen rekening gehouden in de ontwerpplannen. Er wordt enkel gesteld:
'De nieuwe verbinding heeft wèl invloed op de gebiedskarakteristiek en lokale elementen;
de verbinding is duidelijk waarneembaar in het landschap. Een aantal bestaande
verbindingen, waaronder de 380 kV-verblndlng in de 'Zak van Zuid-Beveland' verdwijnen
uit het landschap. Door zorgvuldige tracering en aanvullende landschappelijke
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inpassingsmaatregelen (zie landschapsplan) worden de effecten op het landschap zodanig
beperkt dat er geen onaanvaardbare effecten op landschap en cultuurhistorie door de
realisatie van de nieuwe verbinding ontstaan. '

Cliënt stelt dat deze summiere motivering, waarbij geen rekening wordt gehouden met het
feit dat op bepaalde plaatsen twee hoogspanningsverbindingen kort naast elkaar worden
gerealiseerd, het besluit niet kan dragen. Cliënt verzoekt u derhalve om de effecten op het
landschap alsnog te beoordelen, rekening houdend met het feit dat delen van het tracé op
korte afstand van het bestaande 150kV-tracé zullen lopen.

Belemmeringen in de bedrijfsvoering
Uit de ontwerpplannen blijkt niet hoe groot de afstand zal zijn tussen de beoogde
hoogspanningslijnen en het maaiveld. Voor cliënt is deze afstand echter van groot belang,
omdat diënt zekerheid wenst te verkrijgen over het al dan niet beperkte gebruik van
landbouwmachines op het perceel en onder de hoogspanningslijnen. De ontwerpplannen
bieden geen duidelijkheid over de vraag of er beperkingen gelden voor het gebruik van
landbouwmachines direct onder of nabij de hoogspanningslijnen. Cliënt verzoekt u om
alsnog t e motiveren of er sprake is van beperkingen in het gebruik van landbouwmachines
op het perceel.
Ontwikkelingen in de precisielandbouw en digitalisering van de landbouw volgen elkaar in
hoog tempo op. Door toenemende wet- en regelgeving dienen landbouwers, waaronder
cliënt, steeds vaker gebruik te maken van digitale middelen ten behoeve van de
bedrijfsvoering. Als voorbeelden noemt cliënt het gebruik van GPS, sensoren om
uiteenlopende aspecten van het gewas (zoals bewaterings- en bemestingstoestand,
vitaliteit, voedingsstoffen en ongedierte) te meten. Het gebruik van drones is eveneens een
voorbeeld van digitalisering in de landbouw.
Cliënt vreest dat het gebruik van elektronische hulpmiddelen (zoals GPS, sensoren en
drones) nu en in de toekomst belemmerd zullen worden door de aanwezigheid van de
hoogspanningsverbinding. Cliënt vreest dat GPS, de sensoren en d rones belemmerd
(kunnen) worden door de magnetische velden van de hoogspanningsverbinding, waardoor
het gebruik van de hulpmiddelen effectief onmogelij k dan wel uiterst lastig wordt gemaakt.
Daarbij vraagt cliënt zich af of er door het feit dat er op zijn g ronden twee
hoogspanningsverbindingen worden gerealiseerd, meer risico ontstaat op belemmering van
elektronische apparaten vanwege het feit dat de magneetvelden van de twee verbindingen
zich op korte afstand van elkaar bevinden. De ontwerpplannen bieden op dat punt echter
geen duldelljkheld.
Voorts merkt cliënt op dat het gebruik van drones in de buurt van de hoogspanningsmasten
en -lijnen waarschij nlijk praktisch gezien onmogelijk wordt dan wel uiterst lastig om
veiligheidsredenen. In de conceptplannen worden deze aspecten echter (naar het oordeel
van cliënt, ten onrechte) niet meegewogen. Een en ander klemt te meer nu het beoogde
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tracé ervoor zorgt dat cliënt een tweetal hoogspanningsverbindingen over zijn gronden
heeft lopen, waardoor een deel van het perceel ongeschikt dreigt te worden voor de
precisielandbouw en het gebruik van elektronische hulpmiddelen. De ontwerpplannen
zorgen er derhalve voor dat cliënt geen zekerheid heeft over de mogelijkheden om gebruik
te maken van elektronische hulpmiddelen ten behoeve van de landbouw. Cliënt verzoekt u
om dit aspect alsnog te betrekken bij de plannen.
Tevens vreest cliënt voor drupschade aan de gewassen als gevolg van de realisatie van het
beoogde 380kV-tracé. Niet valt uit te sluiten dat stoffen, waaronder de In de
hoogspanningsl ij nen gebruikte vetten, van de hoogspanningslijnen af druppen. Dit druppen
kan belangrijke schade aan de gewassen onder de lij nen veroorzaken, waaronder kanker,
schimmels en andere ziekten, waardoor cliënt schade lijdt als gevolg van de realisatie van
het tracé. Een en ander klemt t e meer nu het beoogde hoogspanningstracé het tweede
tracé zou zijn dat over de gronden van cliënt loopt, waardoor het risico op schade v erder
toeneemt. Daarbij komt dat cliënt aan steeds strengere certificeringseisen dient te voldoen
voor de verkoop van zijn fruit. Cliênt sluit niet uit dat het mogelijke druppen van stoffen
van de hoogspanningslijnen negatieve effecten heeft {of kan hebben) op de certificering .
Ten slotte maakt cliënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van de
fruitteelt. De gewasbeschermingsmiddelen worden machinaal op de gewassen gespoten,
waarbij er sprake kan zijn van zogenoemde 'drift'. Cliënt kan de mogelijkheid niet uitsluiten
dat drift van de gewasbeschermingsmiddelen het tracé raakt en vraagt zich af of de drift
negatieve effecten kan hebben op het 380kV-tracé, met name de hoogspanningslijnen.
Daarbij is voor cliënt onduidelijk of het gebruik van spu itmachines onder het 380kV-tracé,
al dan niet beperkt, is toegestaan. Cliënt verzoekt u om deze aspecten alsnog te motiveren
en te verduidelijken.
Leef- en werkomgeving: magnetische velden

Reeds eerder in deze zienswijze is opgemerkt dat het beoogde tracé op korte afstand van
het al bestaande lSOkV-tracé komt te liggen. Het Is derhalve zeer wel mogelijk dat de
magneetvelden van beide hoogspanningstracés elkaar overlappen. Cliënt kan echter niet
vaststellen of er sprake is van overlap, omdat er op basis van onderstaande motivering in
de toelichting bij de ontwerpplannen voor is gekozen om de magneetveldzone van het
beoogde tracé niet weer te geven op de verbeelding:
'Er is voor gekozen de magneetveldzone niet op de verbeelding op te nemen omdat er door
het inpassingsplan geen specifieke regels voor de gehele zone gaan gelden. Het Rijk legt de
gemeenten geen verbod op om nieuwe gevoelige bestemmingen binnen de
magneetveldzone te realiseren; dat zou in strijd zijn met het adviserende karakter van het
beleidsadvies. Uiteraard geldt dat wanneer gemeenten overwegen om nieuwe gevoelige
bestemmingen nabij de hoogspanningslijn mogelijk te maken, hiervoor onverkort het advies
geldt om zoveel als redelijketwijs mogelijk te vermijden dat gevoelige bestemmingen in de
magneetveldzone komen te liggen.'
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De constatering dat de magneetveldzone niet zichtbaar is op de verbeelding, klemt volgens
cliënt, omdat op deze manier mogelijke overlap van magneetveldzones niet kan worden
vastgesteld. Eveneens blijft de vraag onbeantwoord, wanneer er sprake 1s van overlap,
welke gevolgen deze overlap heeft of kan hebben voor de gezondheid en het gebruik van
elektronische apparaten zoals GPS, sensoren, drones en mobiele telefoons. Cliënt verzoekt
u derhalve om inzichtelijk te maken of er sprake is van overlap van de magneetvelden van
de verschi llende hoogspanningstracés.
Leef - e n w e rkomg eving in d e r ealis atiefase

De bedrijfsvoering van cliënt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de seizoenen,
bijvoorbeeld het oogstseizoen. Het is voor cliënt van het grootste belang dat hij tijdens het
oogstseizoen ongehinderd zijn bedrijfsactiviteiten kan uitvoeren. In de plannen vindt cliënt
echt er geen antwoord op de vraag wanneer de bouwactiviteiten (bij benadering) zijn
gepland. Cliënt verzoekt u om te verduidelijken of er bij de bouw van de
hoogspanningsverbinding rekening wordt gehouden met de (seizoensgebonden)
bedrijfsactiviteiten van landbouwers.
Conclu sie

Cliënt verzoekt u om zijn zienswijze te betrekken bij de besluitvorming inzake de plannen
en om de plannen aan te passen met inachtneming van de zienswijze.
Hoogachtend,

