Aan: Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Nisse, 13 april 2016
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV

Geachte mevrouw, mijnheer,
De BZZB heeft het ontwerp-inpassingsplan, het MER en de bijbehorende vergunningen voor de
nieuwe 380 kV verbinding door Zeeland met zorg bekeken. Eerder bij de
voorbereidingsmogelijkheden, die tot dit ontwerpbesluit leiden, hebben wij ons geïnformeerd,
vragen gesteld en onze mening en suggesties tot verbetering ingebracht. Onze aandacht ging vooral
uit naar het ‘Borselse’ deel.
De huidige stukken hebben ons niet overtuigd van nut en noodzaak; nog steeds is onvoldoende
onderbouwing van de nieuwe verbinding aangevoerd. Is het gekozen bovengrondse tracé wel de
beste oplossing? Wij vragen ons ook af of de nieuwe verbinding wel past in het toekomstige
duurzame energiesysteem met toenemende kleinschalige en decentrale energieopwekking. Wij
dringen er op aan om de gekozen uitvoering van de nieuwe verbinding beter te onderbouwen op het
punt van de meerwaarde voor onze toekomstige energievoorziening.
Ingrijpender dan wij verwachtten, is de aantasting van het open Zeeuwse landschap met ernstige
gevolgen voor de beleving- en natuurwaarden voor bewoners en bezoekers. Een groot aantal zeer
hoge masten, die 2 keer zo hoog zijn als de bestaande vakwerkmasten, zullen het beeld in het
waardevolle cultuurlandschap van de Zak van Zuid-Beveland gaan domineren. De nadelige effecten
voor de omgeving wegen niet op tegen het voordeel van het verdwijnen van de bestaande
bovengrondse 380kV verbinding door het zuidelijk deel van Zak. Het dubbelen met het bestaande
tracé nabij Nisse en Heinkenszand, door het open deel van de Poel via Baarsdorp naar ’sGravenpolder en verder, betekent een ernstige aantasting van bestaand waardevol cultuur
landschap. In het tracé boven ‘s-Gravenpolder verstoort de nieuwe grootschalige verbinding het
waardevolle landschapsbeeld, zoals bij het cultuurhistorisch monument van de vliedberg t Hof
Blaemskinderen. Dat onze wens van een ondergronds tracé niet aan de orde wordt genoemd, is
teleurstellend.

Wij vinden dat de nieuwe verbinding ernstige schade aanbrengt aan landschappelijke en culturele
waarden in de Zak.
Mocht het plan tot realisatie komen dan verzoeken wij een zorgvuldige uitvoering die recht doet aan
de waarden van het gebied. Zo gaan wij ervan uit dat de werkzaamheden en verstoring zich
beperken tot het strikt noodzakelijke werkgebied en dat de situatie in oude staat zal worden
teruggebracht met respect voor bestaande natuurwaarden en geomorfologie. Eén van de grote
waarden van ons gebied is de leesbaarheid van de landschapskenmerken waarin de
ontstaansgeschiedenis en historische gebruik nog altijd goed waarneembaar is. Het behoud van die
waarden stellen wij op prijs.
Het voorgestelde landschapsplan bevat goede elementen. Graag willen wij de volledige uitvoering
ervan en dat wel binnen een zo kort mogelijke termijn, zonder onderbrekingen, bepleiten. De
concrete ondersteuning van natuurwaarden, zoals door het voorgestelde steenuilenfonds zal het
draagvlak in de streek bevorderen. Eerder hebben wij bij het overleg in een vroeg stadium al
medewerking gevraagd voor dit soort maatregelen als compensatie voor het verlies van
beeldkwaliteit door de realisering van de nieuwe 380 kV verbinding in de Zak van Zuid-Beveland.
Wij vertrouwen erop dat u in het vervolg van de procedure rekening zult houden met onze
opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
namens de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland,

w.g.

M.G. van der Stel, secr.
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