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Onderwerp
Netversterking Tholen, Schouwen-Duiveland en omgeving Bergen op Zoom

Steenbergen; 9 november 2021

Aan de Raad,

Tennet, Enexis en Enduris hebben in overleg met de betrokken gemeenten Schouwen-Duiveland, 
Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen een studie gedaan naar de versterking van het 
elektriciteitsnetwerk. Deze versterking bestaat uit een nieuw te realiseren 150/20 kV (kilo Volt) 
hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland, een nieuw te realiseren 380/150/20 kV 
hoogspanningsstation nabij Bergen op Zoom en een ondergrondse 150kV- 
hoogspanningsverbinding (kabel) tussen beide.

Wie zijn de betrokken partijen?
Tennet is de landelijke netbeheerder die zich bezighoudt met elektriciteitstransport en 
balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit.

Enexis (netbeheerder) verzorgt de distributie van energie in o.a. de provincie Noord-Brabant, dus 
ook in de gemeente Steenbergen.

Enduris (netbeheerder) verzorgt de distributie van energie in de provincie Zeeland.

Enduris en Enexis zijn dus netbeheerders van het fijnmazige lokale elektriciteitsnetwerk. Dit 
lokale netwerk is weer aangesloten op het landelijke netwerk waar Tennet verantwoordelijk voor 
is.

De betrokken partijen zijn monopolist waar het betreft de distributie van energie.

De betreffende gemeenten zijn aangesloten bij het project omdat hier mogelijk de nieuwe 
hoogspanningsverbinding komt te liggen en/of de nieuwe hoogspanningsstations worden 
gerealiseerd.

Waarom netversterking?
Met de nieuwe verbinding wordt invulling gegeven aan het oplossen van het te kort in 
netcapaciteit op Schouwen-Duiveland en Tholen. Deze gebieden zijn momenteel niet aangesloten 
op het landelijke hoogspanningsnet 150 kV en hoger. Vanwege de hoge vraag naar nieuwe 
netaansluitingen van (met name) duurzame energieprojecten in deze gebieden loopt het 
bestaande elektriciteitsnet tegen de maximale capaciteit aan. Hierdoor is een knelpunt ontstaan 
in het bestaande elektriciteitsnet in deze gebieden en beschikt het over onvoldoende capaciteit 
met het oog op (mogelijk) toekomstige ontwikkelingen. Daarom moet het elektriciteitsnetwerk op 
Schouwen-Duiveland en Tholen worden uitgebreid om de huidige en toekomstige vraag aan te 
kunnen. De realisatie van de hoogspanningsstations op Schouwen-Duiveland en Bergen op
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Zoom, de ondergrondse kabel tussen beide en de aansluiting op het bestaande landelijk 
hoogspanningsnet geven invulling aan deze netuitbreiding. Ook in West-Brabant loopt het 
netwerk tegen zijn grenzen aan. Momenteel loopt een onderzoek bij Enexis naar de nog 
beschikbare netwerkcapaciteit. Hoewel in de regio West-Brabant de problematiek nog niet zo 
groot is als in de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland loopt ook hier het netwerk tegen 
zijn grenzen aan. Begin dit jaar heeft Enexis dan ook aangegeven dat er sprake is van 
transportschaarste op de stations in Bergen op Zoom, Roosendaal en Dinteloord. De nieuwe 
verbinding en het nieuwe station in de gemeente Bergen op Zoom zijn noodzakelijk om ook bij 
ons op de langere termijn de leverantie van nieuwe duurzame elektriciteit te kunnen waarborgen 
en daarmee de gemeentelijke en landelijke doelstelling om in 2050 Co2 neutraal te zijn te kunnen 
halen.

Wat betekent het versterken van het netwerk gezien ruimtelijk voor de gemeente 
Steenbergen?
De ruimtelijke impact voor de gemeente Steenbergen is beperkt. Er komt hier geen 
hoogspanningsstation te staan. Wel is één van de mogelijke locaties voor een nieuw station in de 
gemeente Bergen op Zoom vrij dicht gesitueerd bij de gemeentegrens. De gemeente Bergen op 
Zoom zal er voor zorg dragen dat het beperkt aantal omwonenden bij ons in de gemeente ook 
zullen worden benaderd waar het betreft de definitieve locatiekeuze voor het nieuwe 
hoogspanningsstation.
Voor de hoogspanningsverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation in de gemeente 
Schouwen-Duiveland en die in de gemeente Bergen op Zoom zijn verschillende tracés in beeld. 
Deze staan weergegeven op onderstaande kaart. Slechts één mogelijk tracé loopt over onze 
gemeente. De kans dat dit tracé gekozen wordt lijkt klein maar het is niet uitgesloten dat het 
tracé over onze gemeente gaat lopen. De verbinding komt geheel onder de grond te liggen. 
Tennet heeft de betreffende grondeigenaren die eigendommen hebben in de verschillende 
tracés geïnformeerd.
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Planning
Aan het eind van 2021 wordt door de gemeenten Schouwen-Duiveland en de gemeente Bergen 
op Zoom een locatiekeuze gemaakt over de nieuw te realiseren hoogspanningsstations. Op basis 
hiervan wordt dan ook een keuze gemaakt ten aanzien van het meest optimale ondergrondse 
kabeltracé. In de gemeente Bergen op Zoom zal dit waarschijnlijk later worden vanwege discussie 
in de gemeenteraad over een mogelijke niet opgenomen alternatieve locatie voor het 
hoogspanningsstation. Daarna wordt de officiële planologische procedure gevolgd. Op zijn 
vroegst zijn de nieuwe hoogspanningsstations met de daarbij behorende ondergrondse 
verbinding in 2025 in gebruik genomen. Het is niet uitgesloten dat dit later is bijvoorbeeld 
vanwege mogelijke beroepsprocedures bij de Raad van State.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

n Belt, MBA

3


