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Statenvoorstel Ontwerp-Rijksinpassingsplan net op zee Borssele
Brief Ministerie van EZ van 17 maart 2016 aan PS met verzoek om
reactie op Ontwerp-Rijksinpassingsplan. Betreft het voornemen van
Tennet om een kabelverbinding van de windparken voor de Zeeuwse
kust naar het hoogspanningsstation in Borssele aan te leggen. Voor de
ruimtelijke voorbereiding van het project geldt de rijkscoördinatieregeling
o.b.v. Wro.
Het ontwerp-inpassingsplan ligt van 18 maart tot en met 3 juni 2016
(verlengde termijn i.v.m. PS-vergadering) ter inzage, o.a. in de leeskamer
PS, Statengriffie.
Wet ruimtelijke ordening, art. 3.28.
PS bevoegd tot indienen zienswijze.
GS stellen PS voor in te stemmen met het inpassingsplan.
Gelet op het gekozen traçé dat loopt door de Westerschelde naar
Borssele en de uitkomst van het alternatievenonderzoek voor de nieuwe
380kV stellen GS voor in te stemmen met dit inpassingsplan.

Er is samenhang met het Ontwerp-RIP Zuid-West 380kV-verbinding
west. De behandeling van dat statenvoorstel is ook gepland voor de
commissie Ruimte van 22 april en PS 3 juni 2016.
De PS-reactie zal z.s.m. na de statenvergadering van 3 juni 2016 aan het
ministerie van EZ worden toegestuurd. De reactie- c.q. acceptatiedatum
is afgestemd met EZ.
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