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Onderwerp
provinciaal inpassingsplan 150 kV verbinding Roosendaal-Dinteloord (voorontwerp)

Steenbergen; 8 mei 2012
Aan de Raad,
Tijdens de vergadering van ons college van 8 mei is besloten om in te stemmen met het voorontwerp
inpassingsplan 150 kV verbinding Roosendaal-Dinteloord. We hebben tevens besloten u in kennis van ons
besluit. Hieronder schetsen we u de achtergrond en het vervolgproces.
Achtergrond:

Bij de voorbereiding van het Agro- en foodcluster Nieuw Prinsenland is rekening gehouden met de realisatie
van een 150/20 kV transformatorstation. Dit station is voorzien voor stroomlevering van de bedrijven in het
AFC maar ook voor de ontvangst, omzetting en transport van de elektriciteit van de warmtekrachtinstallaties
(Wki's) van de glastuinbouwbedrijven en de windturbines in en bij het AFC. De bouwaanvraag voor het
trafostation is inmiddels ingediend (april 2012). Het nieuwe station Dinteloord moet met het bestaande
trafostation Roosendaal verbonden worden. De aanleg is niet mogelijk op grond van de geldende
bestemmingsplannen. Daarom heeft de provincie gevraagd of de gemeenten (Roosendaal-HalderbergeSteenbergen) in principe wilden instemmen met een provinciaal inpassingsplan voor deze verbinding. Omdat
twee of drie bestemmingsplanprocedures nu in 1 planprocedure worden gegoten, is dit voor de realisatie van
het project zeer voor de hand liggend en gewenst. Provinciale Staten willen het inpassingsplan in november
2012 vaststellen. Na de vaststelling, voert de gemeente het inpassingsplan uit.
Vervolgproces:

1. De provincie zal de gemeenteraden van Steenbergen en Roosendaal op korte termijn (mei 2012) op
grond van art. 3.26 lid 1 Wro "horen". Deze hoorplicht refereert vooral aan de situatie dat de provincie
de bevoegdheid van de gemeente (mbt het bestemmingsplan ) in dit geval overneemt.
2. Ontwerp inpassingsplan ter inzage (juni 2012)
3. Behandelen zienswijzen;
4. Vaststelling inpassingsplan (november 2012).
Gezien de grote economische belangen is deze tijdsplanning zeer bepalend.
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