Provinciale Staten
Vragen van het statenlid A.J. Geluk en M.A. van 't Westeinde (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

statenstukken

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 101.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 380 kV Hoogspanningsverbinding
(ingekomen 22 juli 2016)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

In hoeverre heeft minister Kamp volgens GS onderbouwd waarom de alternatieven niet goed genoeg zijn?

1.

De minister stelt dat wijziging van de plannen niet past in zijn planning om de windparken voor de Zeeuwse kust tijdig op het
hoogspanningsnet aan te sluiten.

2.

Hoe is het volgens GS mogelijk dat de
mening van onafhankelijke deskundigen zo verschilt met datgene wat
Tennet/de minister beweert?

2.

De opvattingen over de door ons aangedragen alternatieven verschillen niet, wel
de inschatting van de voor realisatie benodigde proceduretijd.

3.

Hoe hard is volgens GS de toezegging 3.
van de minister om – nadat een stuk
van het Brabantse deel is gerealiseerd
– alsnog te kijken of in Zeeland delen
van het tracé onder de grond gerealiseerd kunnen worden? Beoordeelt het
college dit als een zekerheid?

De minister heeft zijn bereidheid tot verkabeling van een deel van de bestaande verbinding in twee brieven (20 juli 2016 en
25 augustus 2016) toegezegd. Deze zijn
onlangs aan provinciale staten toegestuurd.
Om duidelijkheid over de strekking van de
toezegging te verkrijgen dient deze de
komende tijd nader uitgewerkt te worden.
De minister heeft in zijn brief van 25 augustus 2016 de bereidheid uitgesproken hiermee te starten.

4.

Welke mogelijkheden zijn er volgens
GS in de procedure om alsnog af te
dwingen dat er vooraf toezeggingen
komen die leiden tot het ten minste realiseren van de zilveren variant?

Via de procedure hebben wij daartoe geen
mogelijkheden meer.

5.

Is het college van GS bereid om met
5.
de betrokken gemeenten en Brabantse
partners op te trekken om het kabinet
op dit punt eindelijk in beweging te krijgen?

4.

Dat doen wij reeds.

MIDDELBURG, 5 september 2016
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