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Geachte heer Kamp, 

Onderstaande brief sturen wij u mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Borsele, Kapelle en Reimerswaal. Deze brief is vastgesteld in onze collegevergaderingen van 12 januari 2016. 

Met uw ministerie zijn wij in overleg over de uitbreiding van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding 
door Zeeland. Naar wij hebben begrepen wilt u binnenkort het ontwerp Rijks Inpassingsplan voor dit project in 
de procedure brengen. Provinciale staten van Zeeland en de gemeenteraden van Borsele, Kapelle en Rei
merswaal worden daarbij door u gehoord ingevolge artikel 3.28, lid 1 Wet ruimtelijke ordening. Als colleges 
adviseren wij hierover provinciale staten en onze gemeenteraden. 

Uit uw brief van 3 december 2015 aan de Tweede Kamer blijkt, tot onze teleurstelling, dat er voor wat betreft 
de nieuw geplande hoogspanningsverbinding in Zeeland nu geen mogelijkheden zijn om deze verbinding ge
heel of gedeeltelijk ondergronds aan te brengen. Het maatschappelijk en politiek debat zal zich nu nog meer 
richten op nut en noodzaak van deze verbinding. Als colleges hebben wij hierover vragen die wij ten behoeve 
van onze standpuntbepaling en advisering aan provinciale staten en de gemeenteraden graag voorafgaand 
aan de procedure zo spoedig mogelijk beantwoord willen zien. Tevens hebben wij nog een vraag over de 
verplaatsing van de agrarische bedrijven die komen te liggen in de magneetveldzone van de nieuw te bouwen 
hoogspanningsverbinding. 
Onderstaand gaan wij op deze vragen in. 

In het proces tot nu toe geeft u aan dat de nieuwe 380 kV verbinding nodig is vanwege capaciteit- en onder-, 
houdsproblemen van de bestaande verbinding. Zonder verdere gegevens is dit voor ons moeilijk te beoorde
len. Wij vragen u daarom deze problematiek te onderbouwen met cijfers over de capaciteit van de verbinding 
en over de te transporteren vermogens. Daarbij vragen wij u ook in te gaan op de mogelijkheden om genoemde 
knelpunten aan te pakken door de transportcapaciteit van de bestaande verbinding op te voeren door middel 
van een verzwaring van de verbinding. 

Bij de start van dit project in 2009 was de aanleiding vooral geplande en toekomstige uitbreiding van produc
tiecapaciteit door middel van nieuwe centrales in het Sloegebied. Inmiddels is de energiemari<t aan grote 
verandering onderhevig en is ook de ontwikkeling in het Sloegebied veranderd (meer decentrale opwekking, 
sluiting kolencentrale e d.). De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is nu met name bedoeld voor afvoer 
van energie van het toekomstige windpark voor de Zeeuwse kust. Gepland is om dit windpark met een kabel-
verbinding van 220 kV grotendeels in/over de zeebodem op het 380kV station nabij Borssele aan te sluiten. 
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Onze vraag is of het mogelijk is om de verbinding van het windpark rechtstreeks aan te sluiten op het nieuw 
te bouwen 380kV hoogspanningsstation in Rilland. En indien dit mogelijk is, kan dit dan dienen als alternatief 
voor de Zuid-West 380 kV west? 

In onze gezamenlijke reactie in het kader van het overieg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening hebben 
wij onder meer aangedrongen om een passende oplossing voor de agrarische bedrijven die komen te liggen 
in de magneetveldzone van de nieuwe hoogspanningsverbinding, voorafgaand aan het in procedure brengen 
van het inpassingsplan. 
Meerdere malen hebben wij aangegeven dat het splitsen van de agrarische bedrijfsgebouwen en de agrari
sche bedrijfswoning geen werkbare optie is. Een agrariër is gebaat bij een efficiënte inrichting van zijn bedrijf 
Dit brengt met zich dat het noodzakelijk is de woning en de bedrijfsgebouwen geconcentreerd te houden. Dit 
standpunt geldt nog onverkort. 
Wij vragen u ons over de stand van zaken te berichten. 

Hoogachtend, 

mede namens de colleges van burgemeester en wethouders 
van de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal 

gedeputeerde staten. 

A.W. Smit, secretaris 

Behoort bij brief d.d. 12 januari 2016 met ons kenmerk: 16000322 
van de afdeling Ruimte 
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