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Beste bewoner,

0p 14 september hebben wij u per brief geinformeerd over de stand van zaken van het procès om te komen tot een

locatiekeuze voor het nieuwe hoogspanningsstalion in de Auvergnepolder. We zijn nu weer enige tijd verder waarin er veel

is gebeurd. Dit heefr uiteindelijk geleid tot een raadsvoorstelwaarin als voorkeurslocatie BOZ-1 wordt aangedragen {zie
bijlage 1), Dit is de meest noordelijk gelegen locatie in de hoek van de Glymesweg en de Rubeerdijk. De raad zal het

voorstel in januari en begin februari behandelen. Uiteindelijk beslissen zij wat de voorkeurslocatie van het nieuwe

hoogspanníngsstation wordt,ln dere brief infurrnerenwij u over het*omende Broce§'

Beeldvormende raadsbijeenkomst op 11 januari

Wij hebben een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd waarin wij een locatiekeuze voorleggen ter besluitvorming, ln het

voorstel en de hierbij horende bijlagen zijn de verschillende locaties tegen elkaar afgewogen en wordt als voorkeurslocatie

BOZ-1 aangedragen. U kunt het raadsvoorstel en de bijlagen vinden op de website van de
gemeenteraad onder de beeldvorming van 11 januari 2022via de volgende link:

tssgl

De locatiekeuze voor het hoogspanningsstation wordt in de gemeenteraad behandeld in drie bijeenkomsten. Allereerst is

er een beeldvormende bijeenkomst op 11 januari 2022.Hier kunnen de raadsleden zich inhoudelijk laten informeren over
het raadsvoorstel. Ook u mag tijdens deze vergadering inspreken op het onderwerp. U krijgt dan maximaal 5 minuten voor

uw bijdrage. Als u wilt inspreken kunt u zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie via

M,Zijinformerenudanverder.Devergaderingzaldigitaalplaatsvinden.

Vervolgens komt het raadsvoorstel op 26 janua ri2022aan de orde in de Commissie Ruimte, Duuzaamheid en Economie.

Tijdens de commissievergadering kunnen de raadsleden zich een mening vormen over het onderwerp en hierover vragen

stellen aan de verantwoordelijk wethouder. Er is geen mogelijkheid tot inspreken. Uiteindelijk is op 3 februari 2422 de
raadsvergadering waar de gemeenteraad een besluit neemt op het voorstel. Alle vergaderingen zijn live te volgen via de

website van de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Het raadsvoorstel: voorkeurslocatie BOZ-I (zie bijlage 1)

Op 17 oktober hebben wij het projectboek ontvangen van TenneT. Hierin zijn alle opgehaalde reacties uit het

omgevingsdialoogproces en uitgevoerde haalbaarheidsondezoeken van de zoeklocaties gebundeld. ln het projectboek

zijn vijf zoeklocaties meegenomen. Hier is later met een aanvulling op het projectboek, mede op vezoek van de
gemeenteraad, een zesde locatie aan toegevoegd. Nadat alle locaties op de verschillende ondezochte ruimtelijke
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aspecten tegen elkaar zijn afgewogen, komen de noordelijk gelegen locaties gunstiger naar voren ten opzichte van de
overige mogelijkheden, Uiteindelijk is locatie B0Z-1 (ligging in de hoek van de Glymesweg en de Rubeerdijk) als
voorkeurslocatie aangedragen in het raadsvoorstel. Voor meer inhoudelijke informatie over het afwegingsproces verwijzen
wij naar het naadsvoorstel.

Het proces na de locatiekeuze
Als de gemeenteraad op 3 Íebruari een voorkeurslocatie kiest, kan he't vervolgtraject beginnen. TenneT zal dan samen
met de omgeving verder gaan praten over de landschappelijke inpassing van het station. De aansluiting van het station op
de bestaande 380kV hoogspanningsverbinding wordt ook in deze gespreken meegenomen. Ten behoeve van de
aansluiting zullen nieuwe masten nodig zijn en die moeten zo goed mogelijk in het landschap gepositioneerd en ingepast
worden.

Als deze gesprekken met de omgeving zijn afgerond kan de ruimtelijke procedure die de bouw van het station mogelijk
moet maken worden opgestart, Het opstellen van het plan kost tijd omdal er grondige ondezoeken nodig zijn en alles goed

in regels moet worden opgeschreven en onderbouwd. Als het plan af is, gaat het ier inzage en mag u hierop reageren. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang van het proces.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer B.J.M. Verdonschot via

hW,nloftelefoonnummer140164'Wivertrouweneropuhiervoldoendetehebben
geïníormeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en welhouderc van Bergen op Zoom,
namens het college,

de heer L.W, vfln den Bulk,

Resultaatmanaser tluster Wonen & Leven



Bijlage 1: Zoeklocaties zoekgebied Bergen op Zoom


