Zienswijze ingediend door, naam: ………………………………..…………………………………...
Straat: ………………………………..…………………………………...
Postcode: ..……………………………..…………………………………….
Woonplaats: .……………………………..…………………………………...

Aan: Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Plaats, datum:
………………………………..………………………………..………………………..
Onderwerp: Zienswijze inzake het ontwerpbesluit, het Milieueffectrapport en het ontwerpinpassingsplan aanleg hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
L.S.,
Langs deze weg wil ik als belanghebbende – met behoud van alle rechten – een zienswijze
indienen tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV
tussen Borssele en Rilland. Als inwoner van Krabbendijke heb ik direct te maken met de
aanleg van de nieuwe 380kV.
Mijn voornaamste bezwaren tegen bovengenoemde besluiten zijn:
1. Ik vrees dat het landschappelijk schoon van mijn omgeving sterk zal worden
aangetast door de aanleg van deze hoge masten met een woud aan draden.
2. Voor mij is nut en noodzaak van de aanleg van deze verbinding niet aangetoond. De
industrie in het Sloegebied is voor een groot deel verdwenen en de kolencentrale is
ook gesloten. De stroom van het eventueel aan te leggen windmolenpark op zee kan
beter rechtstreeks naar België worden afgevoerd. Dan hoeft het smalste stukje van
Zuid-Beveland niet aangetast te worden met deze verbinding die alleen voor de
export van stroom zal dienen.
3. Er ontbreekt een breed maatschappelijk draagvlak voor deze verbinding over land.
Waarom legt u deze stroomkabels – als dat dan per se moet – niet door de
Westerschelde aan. Waarom is dit niet onderzocht. In België en Duitsland worden
deze verbindingen ondergronds aangelegd. Waarom gebeurt dit hier niet.
4. Ik vrees dat de we het strandje en de zeedijk niet meer kunnen gebruiken om te
recreëren. Dit ligt immers vlak bij en zelfs onder de hoogspanningsverbinding. U
ontneemt ons hierdoor voor de komende 100 jaar een unieke recreatieplaats.

5. In brochures die het ministerie verspreidde staat dat er een statistisch verband
bestaat tussen de afstand waarbinnen mensen vanaf zo een verbinding wonen en de
kans dat zij leukemie kunnen krijgen. Er bestaat ook literatuur waarin wordt
aangegeven dat er verband bestaat tussen het voorkomen van Alzheimer en de
afstand waarbinnen mensen wonen tot zulke hoogspanningsverbindingen.
6. De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied. Burgers worden beperkingen opgelegd
om op en rondom de Oosterschelde activiteiten te ondernemen die de natuur
kunnen verstoren. Nu gaat u 65 meter hoge masten met een woud aan draden
plaatsen in en langs de Oosterschelde. Ik vrees dat hierdoor de vogelstand ernstig zal
worden aangetast.
7. Het toeristische imago van onze streek wordt aangetast waardoor in de toekomst
minder toeristen zullen komen, waardoor ook de lokale economie wordt aangetast.
8. Door de komst van deze masten wordt mijn dorp ook minder aantrekkelijk voor
mensen om zich er te vestigen. Daardoor vrees ik dat de waarde van mijn huis zal
dalen.
9. De gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond zullen sterk afnemen omdat er in
de buurt van deze verbinding GPS-systemen niet functioneren, waardoor
precisielandbouw met drones en tractoren en spuitmachines met GPS-aansturing
niet kunnen worden gebruikt. Landbouwproducten kunnen dan niet meer
gecertificeerd worden en worden daardoor onverkoopbaar.
10. ...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Tot zover enkele bezwaren tegen de voorgenomen aanleg van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV. Om deze redenen verzoek ik deze zienswijze gegrond te verklaren
daarheen leidend dat het voorliggend plan niet wordt vastgesteld en voor één van de
genoemde alternatieven zal worden gekozen.
Ik behoud mij het recht voor om bovengenoemde bezwaren te specificeren en waar nodig
argumenten aan te vullen in het vervolg van deze procedure.
Hoogachtend,

handtekening: ............................................................................
Naam: ............................................................................

