Provinciale Staten
Vragen van het statenlid A.J. Geluk (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 042.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 380 kV hoogspanningsverbinding

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 18 december 2015)
1.

De bewoners van Reimerswaal geven
aan zich nog steeds niet gehoord te
voelen door Tennet. De bewoners willen een onafhankelijk onderzoek.
Is het college bereid een bemiddelende rol te spelen om Tennet te bewegen de bewoners hierin tegemoet te
komen?

2.

Innovaties op het gebied van ondergrondse kabels leiden elders in het
land tot het ondergronds aanbrengen
van 380 kV leidingen. Is het college
bereid om bij Tennet te bepleiten dat
het ondergronds aanbrengen serieus
wordt overwogen en niet -alleen om
financiële redenen- bij voorbaat wordt
afgewezen.

3.

Kan het college aangeven welke con- 3.
sequenties het beroep van de ZLTO bij
de Raad van State heeft op de planning en realisatie van de hoogspanningsverbinding?

2.

De minister van Economische Zaken heeft
inmiddels aan de 2de kamer laten weten dat
er voor wat betreft het Zeeuwse gedeelte
van de nieuwe hoogspanningsverbinding
geen mogelijkheden zijn om deze ondergronds aan te brengen. Daarbij zijn technische beperkingen doorslag gevend en niet
financiële.

Geen. Het beroep van de ZLTO richt zich
niet tegen de hoogspanningsverbinding
maar tegen het nieuwe hoogspanning station nabij Rilland. In de planning is ook
rekening gehouden met een procedure bij
de Raad van State.
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1. Samen met de gemeenten Reimerswaal,
Kapelle en Borsele zijn wij in overleg met
het ministerie van Economische Zaken en
Tennet. Daarbij komt ook de goede onderbouwing van het project en de relatie met
de bewoners aan de orde. Dit proces is
nog niet afgerond. Dit blijkt ook uit de brief
met vragen die wij onlangs gezamenlijk
aan de minister hebben geschreven en de
presentatie van het ministerie in de commissie Ruimte van 15 januari jl.

