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Besluit voorkeurslocatie Bergen op Zoom maand uitgesteld  

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft haar besluit voor een voorkeurslocatie voor het nieuwe 

380/150/20 kV hoogspanningsstation met een maand uitgesteld. Besluitvorming stond gepland in de 

raadsvergadering van 3 februari, maar is uitgesteld naar 10 maart 2022.  

Extra omgevingsdialoog 

Het college van B&W heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met locatie BOZ-1 als voorkeurslocatie 

voor het nieuwe hoogspanningsstation. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 11 januari 2022 gaven 

insprekers uit de noordelijke buurtschappen (Kladde, Waterkant, Kijkuit) nabij locatie BOZ-1 aan zich onvoldoende 

gehoord te voelen. De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft TenneT daarom opdracht gegeven om nog eens 

extra met de inwoners van die buurtschappen in gesprek te gaan. Dit om extra informatie en meningen op te halen 

over de voorgestelde locaties in het projectboek. Die extra dialoogronde vindt plaats op woensdag 9 en donderdag 

10 februari.  

 

Nader onderzoek haalbaarheid zuidkant Auvergnepolder 

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom opdracht gegeven aan onafhankelijk ingenieursbureau 

Witteveen+Bos om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een hoogspanningsstation aan de zuidkant 

van de Auvergnepolder, ten westen van bedrijventerrein Theodorushaven. Dit onderzoek vindt de komende weken 

plaats. Zodra er meer bekend is over de resultaten, wordt u daarover geïnformeerd. 

Het college van B&W en de gemeenteraad gebruiken de door TenneT aangeleverde informatie uit de extra 

omgevingsdialoog n de onderzoeksresultaten van Witteveen+Bos in haar afweging voor een voorkeurslocatie. 

Besluitvorming daarover staat gepland voor de raadsvergadering van 10 maart 2022. 

Gevolgen voor het project 

Het uitstellen van de locatiekeuze heeft effect op de totale planning van het project en de datum waarop de 

hoogspanningsstations op Schouwen-Duiveland en bij Bergen op Zoom in gebruik kunnen worden genomen. De 

geplande datum van ingebruikname (december 2025) schuift in ieder geval één maand door, maar dit kan mogelijk 

oplopen tot zes maanden. De reden hiervoor is dat voor de aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet, de 

bestaande verbinding tijdelijk buiten gebruik moet worden genomen. Dit kan maar op een aantal momenten per jaar, 

wanneer er geen andere onderhoudswerkzaamheden of andere uitbedrijfnames van (nabijgelegen) verbindingen 

zijn gepland.  



De vertraging betekent automatisch ook dat het voor ondernemers op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-

Brabant mogelijk een halfjaar langer (tot medio 2026) duurt voordat er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is 

voor nieuwe duurzame initiatieven, zoals zonnedaken.  

Informatiebijeenkomsten 

Zodra de voorkeurslocatie van het hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom bekend is, organiseren wij zowel op 

Schouwen-Duiveland als bij Bergen op Zoom informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Daarin geven we 

uitleg over de besluiten van de gemeente, de (grove) plannen en het proces dat we vanaf nu gaan doorlopen, 

waaronder de omgevingsdialoog over de landschappelijke inpassing. Omwonenden en belanghebbenden kunnen 

daar vragen stellen, zorgen met ons delen of eventuele aandachtspunten aan ons meegeven. Later dit jaar, voor de 

start van de ruimtelijke procedure, organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten. Op dat moment zijn de 

plannen helemaal uitgewerkt en is ook bekend hoe de landschappelijke inpassing eruit gaat zien. Wij brengen u 

tijdig op de hoogte wanneer de informatiebijeenkomsten plaatsvinden. 

 

Terugkijken: informatiebijeenkomst voor perceeleigenaren  

Veel perceeleigenaren die grond bezitten bij de kansrijke stationslocaties of langs een van de 

kabeltracéalternatieven zijn natuurlijk benieuwd waar de stations komen en of het tracé hun percelen raakt. Om 

perceeleigenaren én vruchtgebruikers alvast uitleg te geven over de werkwijze van TenneT, organiseerden we op 

dinsdag 18 januari 2022 samen met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) een digitale 

informatiebijeenkomst.  

Tijdens de bijeenkomst gaven medewerkers van TenneT - onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider - een 

toelichting op zaken waar grondeigenaren en -gebruikers mee te maken krijgen bij de aanleg van de 

hoogspanningskabel en/of bouw van een hoogspanningsstation(s). Wilt u de bijeenkomst terugkijken? Klik dan hier.   
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