Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Schonis, van Haperen, Geluk (D66, PvdA, CDA) ingevolge artikel 44
reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 056.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 380 kV hoogspanningsverbinding

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 9 februari 2016)
1.

Is het college bekend met de gedragscode van de Nederlandse windbranche (NWEA) waarin is opgenomen dat
windturbine-exploitanten zich verplichten tot het leveren van een geldelijke
bijdrage voor de omgeving wanneer
nieuwe windturbines worden opgericht?

2.

Is het college ook bekend met de om- 2.
standigheid dat een dergelijke bijdrage
veelal in een gebiedsfonds wordt gestort van waaruit landschappelijke, reactieve of andersoortige initiatieven
worden betaald? Dit zodat de ingreep
in het landschap toch op een positieve
wijze kan bijdragen aan de omgeving.

Ja, wij zijn bekend met gebiedsfondsen
voor windenergieprojecten. Het accent ligt
bij dergelijke projecten overigens meer op
het laten meeprofiteren van de omwonenden van de opbrengsten uit het project.
De zogenaamde participatie in het project.
Voor hoogspanningsverbindingen kennen
we een dergelijke constructie niet.

3.

Is het college met ons van mening dat
de hoogspanningsmasten van de
nieuwe 380 kV-verbinding in Zuid-Beveland een minstens even grote landschappelijke ingreep plegen als bijvoorbeeld windturbines.

De hoogspanningsmasten hebben duidelijk
een landschappelijk effect, maar een vergelijking in algemene zin met windturbines
is lastig.

4.

Is het college met ons van mening, dat 4.
daarom een vergelijkbare bijdrage gevraagd mag worden van Tennet wanneer de nieuwe hoogspanningsmasten
van de 380 kV-verbinding in het ZuidBevelandse landschap geplaatst gaan
worden?

Voor dit project is een landschapsplan gemaakt waarin diverse maatregelen voor
een goede landschappelijke inpassing zijn
opgenomen. Daarmee wordt feitelijk al invulling aan uw wens gegeven.

5.

Is het college bereid om met het ver5.
antwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Tennet in overleg te
gaan, om voor het afronden van de besluitvorming over de 380 kV-verbinding
een dergelijke financiële bijdrage in
een gebiedsfonds zeker te stellen?

Zoals u in de brief van de minister van Economische Zaken van 22 februari 2016 kunt
lezen is de minister van mening dat hieraan al invulling is gegeven. Afschrift van
deze brief is u onlangs toegestuurd. Zie
ook het antwoord bij vraag 4.

3.

Ja.

MIDDELBURG, 15 maart 2016
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