Provinciale Staten

Vragen van het statenlid B.J. Feijtel (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 422.

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake 380 KV
Hoogspanningsverbinding.
(ingekomen 04-02-2014)

statenstukken

1. Is het college van GS bekend met de
gezondheidsrisico's, zoals toegelicht
door het RIVM op een bijeenkomst in
Krabbendijke?

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Ja. Op de informatieavond heeft het RIVM
een korte toelichting gegeven op het
voorzorgsbeleid van de overheid en de
achtergrond hiervan.
In 2005 heeft de toenmalige staatssecretaris
van VROM geadviseerd om zoveel mogelijk
te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan
waarbij kinderen langdurig verblijven (meer
dan 14-18 uur voor minimaal 1 jaar) in de
directe omgeving van hoogspanningslijnen.
Het advies heeft betrekking op plekken waar
kinderen normaal gesproken langdurig
verblijven (woningen, scholen, crèches en
kinderdagverblijven).
Er is sprake van een voorzorgsbeleid omdat
er geen inhoudelijk bewijs is voor effecten
van hoogspanningslijnen op de gezondheid
en er kunnen daarom geen dwingende regels
worden opgelegd. Vandaar ook het advies
om nieuwe situaties zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen.

2. Welke rol/invloed heeft GS bij de
aanleg/tracékeuze van de nieuwe
hoogspanningsverbinding TilburgBorssele?

2. De Provincie heeft samen met de betrokken
gemeenten opgetrokken in de contacten met
de verantwoordelijke ministeries en TenneT
om aandacht te vragen voor de regionale en
lokale belangen rondom de aanleg van het
nieuwe hoogspanningstracé. Er is een
regionale voorkeur richting de ministeries
aangegeven dat is meegenomen bij de
bepaling van het voorgenomen tracé. Over
de aanpassing van het tracé bij Krabbendijke
heeft overigens geen vooroverleg met ons
plaatsgevonden.

3. Is het volgens het college van GS nog
nodig, dat er in de nabije toekomst een
nieuwe hoogspanningsverbinding
aangelegd wordt? Energieopwekking en
–verbruik zullen de komende jaren
ingrijpend veranderen.

3. Ja. De vraag naar elektriciteit in
Nederland blijft ook de komende jaren
toenemen. Door de liberalisering van de
energiemarkt vindt het energietransport
bovendien plaats over langere afstanden,
waardoor de vraag naar transportcapaciteit is
toegenomen. De huidige 380 kV verbinding
in de regio Zuid-West zit, zeker na
ingebruikname van de Sloecentrale bij
Borssele, aan haar maximum
transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT
niet aan de eisen die gesteld zijn in de
Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het
transport van elektriciteit op momenten van
onderhoud. Door het faillissement van de
bedrijven Zalco en Thermphos is de
noodzaak van de nieuwe verbinding nog
toegenomen. Beide bedrijven waren immers
grote energieafnemers. Deze energie moet
nu echter ook afgevoerd worden naar de
landelijke ring bij Geertruidenberg. Door het
gebrek aan transportcapaciteit is er
bovendien geen ruimte voor nieuwe
initiatieven. Zo zijn er plannen voor
windparken voor de Nederlandse kust. Deze
plannen hebben meer urgentie gekregen in
het regeerakkoord van Rutte II en dit is
versterkt met het recente Energieakkoord. De
Zeeuwse kust is hierbij een serieuze optie.
Voor afvoer van de opgewekte energie is de
nieuwe 380 kV verbinding noodzakelijk. Ook
daarom is uitbreiding van het
hoogspanningsnet nodig.

4. De ruimte voor een
hoogspanningsverbinding is erg beperkt
in het smalle Zuid-Beveland. Kan een
deel van het tracé ook "buitendijks"
gerealiseerd worden?

4. Relevant in de situatie van Krabbendijke is
dat het buitendijks plaatsen geen oplossing
biedt voor het ruimtelijke knelpunt. Het
knelpunt (smalle strook tussen Roelshoek en
Krabbendijke waar naast de beide
verbindingen ook de buisleidingenstraat
doorheen gaat) zit bij Roelshoek. Een tracé
in de Oosterschelde biedt ten aanzien
hiervan geen oplossing. Het nieuwe tracé zal
vóór Roelshoek weer “aan land” komen en
zelfs meer over Roelshoek gaan dan met het
oorspronkelijke tracé. Dit betekent dan dat dit
leidt tot meer gevoelige bestemmingen.
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