
 
 

 

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom 

Nieuwsbrief 6 – april 2022 

Kabeltracé uitgewerkt: bekijk het in de projectatlas  

Eind december 2021 en begin maart 2022 zijn de voorkeurlocaties van de hoogspanningsstations bij respectievelijk 

Zierikzee en Halsteren bekend geworden. Na het bekend worden van de stationslocaties, zijn wij gestart met het 

uitwerken van het kabeltracé.  

Er is gekozen voor de kortste route tussen de beide stationslocaties. Het tracé kruist vanaf het hoogspanningsstation 

bij Halsteren vrijwel direct het Schelde-Rijnkanaal naar Tholen (provincie Zeeland). Het industriegebied van Tholen 

wordt aan de noordzijde gepasseerd. Het tracé loopt daarna ten zuiden van Oud-Vossemeer en Sint Annaland in 

noordwestelijke richting dwars over Tholen naar de rand van het Mastgat. Deze wordt gekruist om uit te komen op 

Schouwen-Duiveland. Op Schouwen-Duiveland komt het tracé aan land nabij de Slikken van Viane. Het kabeltracé 

buigt ten noorden van Ouwerkerk af richting het westen, naar Zierikzee. Het tracé is in detail terug te vinden in onze 

online projectatlas.  

Voor het uitwerken van het tracé zijn de technische randvoorwaarden en de eisen en voorwaarden van de 

waterschappen, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat opgehaald. Ook is gekeken naar de consequenties voor 

de omgeving. Uitgangspunt is dat de grondeigenaren en grondgebruikers zo weinig mogelijk overlast ervaren bij de 

aanleg en na de aanleg niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering.  

De perceeleigenaren die geraakt worden door het kabeltracé of de stationslocaties, hebben van ons een uitnodiging 

ontvangen voor een persoonlijk gesprek. Die gesprekken vinden in mei en juni plaats.  

 

 

https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart?map=51.600578,4.091686,11.14,0,0&textfield=false
https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart?map=51.600578,4.091686,11.14,0,0&textfield=false


Vervolgproces stationslocaties 

Bepalen exacte posities hoogspanningsstations 

Momenteel zijn wij de exacte positie van de hoogspanningsstations bij Halsteren (inclusief de bovengrondse inlussing 

op de bestaande hoogspanningsverbinding) en Zierikzee aan het bepalen. Dat doen we in overleg met de 

gemeenten, de regionale netbeheerders Stedin en Enexis, betrokken stakeholders en perceeleigenaren. Zodra de 

positionering bekend is, gaan onze engineers aan de slag met de detailuitwerking en starten de voorbereidende 

onderzoeken. Die zijn nodig voor de vergunningaanvragen.  

Plan maken voor de landschappelijke inpassing  

Als de exacte posities van de hoogspanningsstations bekend zijn, gaan we aan de slag met de plannen voor de 

landschappelijke inpassing van de stations. Daar betrekken we belanghebbenden en direct omwonenden bij. Zij 

ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodiging.  

Inventarisatie benodigde vergunningen en procedures 

In nauw overleg met de betrokken gemeenten inventariseren we welke vergunningen er nodig zijn voor de realisatie 

van de stations en welke procedures we moeten doorlopen. Op basis daarvan werken we de projectplanning verder 

uit.   

Informatiebijeenkomsten 

Eerder kondigden we aan dat we in het voorjaar informatiebijeenkomsten zouden organiseren, om het vervolgproces 

toe te lichten. Omdat er nu nog niet veel nieuws te melden is, stellen we die nog even uit. Zodra er meer bekend is 

over de exacte positionering van de stationslocaties, de te doorlopen procedures en de voortgang in het proces voor 

de landschappelijke inpassing, plannen we de informatiebijeenkomsten in.  

 

In het najaar, voor de start van de ruimtelijke procedure, organiseren we uitgebreide informatiemarkten. Op dat 

moment zijn de plannen helemaal uitgewerkt en is ook bekend hoe de landschappelijke inpassing eruit gaat zien. 

Tijdens de ruimtelijke procedure komen de plannen en vergunningen ter inzage te liggen en is er gelegenheid om 

zienswijzen in te dienen. 

 

Vragen?   

Heeft u in de tussentijd vragen? Neemt u dan contact op met onze omgevingsmanagers:  

 Hoogspanningsstation Halsteren en de bovengrondse verbinding daarvan naar het hoogspanningsnet: 

Peggy Steenbergen: 06-55236457 

 Hoogspanningsstation Zierikzee: 

Alex Meertens: 06-28085183  

 Kabeltracé:  

Matti Baggerman: 06-28085604 

Als u ons wilt e-mailen, dan kunt u gebruik maken van het mailadres netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu. 

 

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu. 
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