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Bedankt voor uw inbreng 

Begin april startten we met een participatieproces om kansrijke locaties voor de nieuwe hoogspanningsstations bij 

Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland te zoeken. We organiseerden werkateliers en nodigden de brede 

omgeving uit om via de projectatlas te reageren op de overgebleven kansrijke locaties. Daar werd zeer goed gebruik 

van gemaakt.  

Wij willen u hartelijk danken voor uw input. We vinden het belangrijk om al in deze fase van het project de belangen 

en zorgen op te halen in de omgeving. We beseffen dat we daar niet altijd gehoor aan kunnen geven en dat 

bepaalde zaken nog onzeker zijn. Dat maakt het soms lastig. Maar met alle reacties en meningen, kunnen wij onze 

plannen wel degelijk beter voorbereiden. En het helpt de gemeentes bij het maken van keuzes tijdens het 

besluitvormingsproces.  

Deze week zetten we een punt achter de omgevingsdialoog. De input die we ontvingen tijdens de werkateliers en 

bijeenkomsten, via de online projectatlas, het reactieformulier en per mail of telefonisch, verwerken we in een 

register. Daarnaast zijn we gestart met het samenvatten van de reacties in een omgevingsbeeld: per kansrijke 

stationslocatie beschrijven we feitelijk en objectief hoe de omgeving tegen de locatie aankijkt. Dit krijgt een plekje in 

het projectboek.  

Reacties die nu nog binnenkomen, kunnen we helaas niet meer meenemen in het projectboek. Maar we zullen ze 

wel behandelen en beantwoorden. Heeft u vragen of zorgen? Stel ze vooral en blijf met ons in contact. Voor vragen 

over het hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom kunt u terecht bij Peggy Steenbergen. Voor Schouwen-

Duiveland wordt Alex Meertens het aanspreekpunt. Hij vervangt Wouter Delleman, die zijn rol als Projectleider 

Uitvoering weer oppakt en verder gaat met voorbereidingen voor de realisatie van het project. Alex stelt zich in deze 

nieuwsbrief aan u voor. Voor vragen over het kabeltracé kunt u terecht bij Matti Baggerman. Ook zij stelt zich 

verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.  

Peggy, Matti, Alex en Wouter 

 

 

 



 

Informatiebijeenkomsten projectboek  

Zoals beloofd organiseren wij in september nog twee digitale informatiebijeenkomsten waarin we een toelichting 

geven op het uitgewerkte projectboek. Dit doen we voordat het projectboek wordt gepubliceerd.  

In het projectboek beschrijven we van de kansrijke locaties feitelijk en objectief wat de milieu-effecten zijn, de 

technische consequenties, de kosten en hoe de omgeving er tegenaan kijkt. Daarnaast maken we de samenhang 

tussen de locaties in Schouwen-Duiveland en Halsteren inzichtelijk: welke combinaties zijn mogelijk met de beperkte 

lengte van de kabel in het achterhoofd?  

Eind augustus ontvangt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten, die half september plaatsvinden. De 

bijeenkomsten zijn informatief, maar is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. Het projectboek wordt kort na de 

informatiebijeenkomsten gepubliceerd op de website en bij het bevoegd gezag voorgelegd. 

 

Stand van zaken project transformatoren Tholen 

Enduris werkt momenteel de plannen uit voor de realisatie van een klein transformatorstation op Tholen. Het station 

bevat vermogenstransformatoren en bijbehorende gebouwen met - op termijn - een capaciteit van 200MVA en meer. 

Het wordt verbonden met een aparte 150 kV kabel aan het nieuwe hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom. Het 

station is onderdeel van de totale netversterking, maar wordt door Enduris als apart project opgepakt en uitgevoerd. 

De gemeente Tholen en Enduris onderzoeken de mogelijkheden voor realisatie van het station binnen het 

bestemmingsplan Welgelegen-IV, in samenhang met de zoeklocaties voor het nieuwe 380/150/20 kV 

hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom. Op basis van het resultaat hiervan vindt een lokale dialoog en 

afstemming plaats. 

 

Even voorstellen: Matti Baggerman en Alex Meertens 

Matti Baggerman is per 1 juli gestart als omgevingsmanager voor het project Netversterking Schouwen-Duiveland, 

Tholen en omgeving Bergen op Zoom. Matti is als omgevingsmanager verantwoordelijk voor de aanleg van het 

kabeltracé. Zij heeft hiervoor gewerkt als omgevingsmanager voor overheidsorganisaties waaronder provincies en 

Rijkswaterstaat. Bij het waterschap Noorderzijlvest was zij als omgevingsmanager betrokken bij de aanleg van 20 

km persleiding. 

Alex Meertens is de tweede omgevingsmanager die onlangs is gestart. Met sommigen van u heeft hij reeds 

persoonlijk kennis mogen maken. Alex heeft ruim 10 jaar ervaring als omgevingsmanager, voornamelijk voor 

infrastructurele projecten, waaronder de aanleg van hoogspanningsverbindingen. Alex haalt veel voldoening uit het 

contact met mensen, oog en oor hebben voor de verschillende belangen en zorgen, maar ook voor de goede ideeën 

die er leven. Hiermee wil hij zoveel mogelijk rekening houden bij de realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation 

op Schouwen-Duiveland. 
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