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Dorpsraad Nieuwerkerk 
Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de eerste werkateliers heeft Dorpsraad Nieuwerkerk een enquête opgesteld met 
als doel: 

- De inwoners van Nieuwerkerk en omstreken te informeren over het lopende proces 
- Inzicht te krijgen in hoeverre de inwoners op de hoogte zijn 
- De meningen van inwoners te peilen 

De enquête is objectief opgesteld om een eerlijk beeld te krijgen. Invullen was mogelijk van 8 t/m 21 
juni 2021. 

Enquête met resultaten: 

 
Enquête Dorpsraad Nieuwerkerk 
Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland 
 
TenneT gaat een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation bouwen op Schouwen-Duiveland als 
onderdeel van de netversterking in het gebied Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op 
Zoom. Momenteel wordt gezocht naar de meest optimale locatie voor dit station. 
  
Het 150/20 kV-hoogspanningsstation dat TenneT gaat bouwen op Schouwen-Duiveland bestaat uit 
een 150 kV gedeelte van TenneT en een 20 kV-gedeelte van Enduris. Het station is in totaal 250 bij 180 
meter groot. Dat is ongeveer net zo groot als zes voetbalvelden. 
 
Nieuwerkerk (bedrijventerrein De Weel) is in beeld als een van de potentiële locaties. Stichting 
Dorpsraad Nieuwerkerk neemt actief deel aan de omgevingsdialoog hierover en wil alternatieve 
locaties aanbieden in het overleg. De Dorpsraad is benieuwd naar uw mening als inwoner van 
Nieuwerkerk en omstreken. 
 
Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website van TenneT: 
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-
schouwen-duiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/ 

 

1. Wat is uw naam 

150 antwoorden, uit privacyoverwegingen zijn deze buiten beschouwing gelaten. 
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2. Waar woont u? 

 

 

 

3. Wat is uw leeftijd? 

  
  

4. Ik begrijp waarom er een hoogspanningsstation moet komen op Schouwen-
Duiveland 
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5. De volgende locaties zijn door TenneT op hoofdlijnen onderzocht en worden 
beoordeeld op de volgende aspecten: milieu, omgeving, techniek en kosten. 
Welke van de volgende locaties vindt u het meest geschikt voor een 
hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland? 

 
 

  
 

6. Waarom lijkt deze locatie u het meest geschikt? 

Lekker afgelegen  

Locatie 5: De RWI is redelijk ver van de bebouwde kom, daarmee wordt voorkomen dat personen last kunnen 
krijgen van evt. straling en geluidshinder. Ongeacht of dit wetenschappelijk is vastgesteld. Tevens komt de kabel 
hier prima binnen volgens het voorgestelde tracé van TenneT. 
 
Waarom niet 1 van de andere locaties? 
 
1. ligt midden in de natuur, is een route voor toeristen die prettig moet ogen 
2. te dicht bij de bebouwde kom 
3. te dicht bij de bebouwde kom 
4. te dicht bij de bebouwde kom 
Niet in de directe nabijheid van een woongebied.  
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Omdat in die hoek het kabeltracé het beste uitkomt, volgens het schema op de site van TenneT. De andere opties 
liggen te dicht bij de bebouwde kom. 
Ik denk dat we er daar het minst overlast van zullen ondervinden. 
Buiten bebouwde kom  
Mooi aan de rand van het eiland.  
Meer ruimte.  
Dat vind ik logisch, gewoon bij de val dat is een mooie locatie ervoor 
Is veel groter. 
Uit de buurt van dorpen en veel mensen 
Meest verre locatie vanaf bebouwde kommen.  
Het verst weg van de bebouwde kom 
Dat is ruim buiten de bebouwde kom in de nabijheid van het windmolenpark. 
Op andere locaties is er meer verstoring van de woonomgeving. 
Er is al een installatie gebouwd. Liever op 1plek. 
waarom niet ?   overal waar het logisch is  is een geschikte locatie 
Zover mogelijk bij de bebouwde kom vandaan.  
op het industindustrië in Zierikzee staat al een gebouwtje van Delta dus ik vind plaats dat nieuwe gebouw in de 
buurt van dat gebouwtne. 
Voldoende afstand van bebouwing, past bij omgeving (bedrijventerrein, zonnepark, windmolens) 
Bij het bedrijventerrein is goed 
Ver weg van de dorpen en steden. Een plaats waar zo min mogelijk mensen wonen.  
Is in het buiten gebied 
Omdat ik bang ben dat er teveel negatieve dingen aanhangen zo dicht bij de huizen  
Buiten de woonomgeving  
Niet in een dorp of dicht bij een dorp 
Relatief centraal en lekker buitenaf 
Zover mogelijk buiten de woongebieden. 
Minste aantal omwonenden. 
Hier wonen de minste mensen die er last van kunnen hebben  
Weinig bewoning en mooi buiten af 
Ver weg van de bebouwde kom 
Geen idee! 
Meest centraal 
De andere kernen willen het toch niet.  Ik persoonlijk heb er geen probleem mee. 
Meeste ver weg van een dorp/stad af.  
Voldoede ruimte ver weg van de woonwijken en passend tussen de bestaande industrie 
Ligt dicht bij BoZ en ver van kern af 
Minste aantal omwonenden 
Daar zijn de minst omwonenden 
Is reeds een installatie aanwezig.  
Wordt het minst in de buurt gebruikt. En er staan al windmolens dus het uitzicht is al verpest  
Zo hebben er weinig mensen last van 
Aangezien dit buiten de bebouwde kom is lijkt me dit de meest geschikte locatie niemand zal hier er last van 
hebben 
Buiten gebied 
Meer inwoners en zierikzee kan alles toch 
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Niet te dicht bij omwonenden 
Minste last voor omwonenden, beste connectie met hoofdstation in Halsteren 
Ver van ons vandaan  
Meeste gebruikers 
Ver van de bewoonde dorpen af ivm straling storing gezondheid.. 
zo ver mogelijk weg bij woonhuizen. 
Daar staat al zoiets, is wellicht handig dan gelijk daarbij 
Geeft het minste overlast voor het eiland. Maar moet niet te dicht bij de bebouwde kom van Bruinisse staan. In de 
buurt van de waterzuivering lijkt mij een geschikte locatie.  
Weinig bewoning 
Omdat ik denk dat daar niet veel mensen rondom wonen.lijkt mij ook wat veiliger dan. 
Buiten de kernen. Maar niemand zit er op te wachten. Maar het is wel nodig. Gewoon de meest efficiënte locatie 
kiezen. Het is toch niet goed...😏 
Het minste overlast voor omwonenden  
Niet dicht bij de dorpskernen en centrum Zierikzee  
Vanwege de geluidsoverlast 
Centraal 
Minste belasting voor omgeving  
Geen dorp in de buurt 
Omdat hier niemand last van heeft. Niet te dicht in de bebouwde kom een hoogspanningsstation, hieraan zijn te 
veel risico’s verbonden.  
Minste overlast 
Omdat bewoners er daar het minst last van hebben...  
Minste overlast voor omwonenden  
Weinig bebouwing 
Langs de kust, centraal, meerdere industrie. 
Het is het meest ver van de bebouwde omgeving, zoals de dorpen. Eventuele hinder voor omwonenden is dan wat 
meer beperkt. Plaats 1 bij Zierikzee vind ik wat dat betreft wellicht ook een geschikte plek.  
Ver weg van bebouwde kom 
Nummer 1 als alternatief.  
Ivm korte aansluiting op Tholen en het meest ver weg van dorpen (o.a. Groei van dorpen/ voorzieningen e.d).  
Weg van de bebouwde kom 
Centraal op het eiland 
Zover mogelijk uit de buurt van de dorpen  
Landschappelijk het minst opvallend 
Groter buitengebied en meer bewoners  
Verste weg van bebouwing  

Lokatie 1 of 5 lijkt het meest geschikt op papier. 
Lokatie 1 heeft al windmolens en bedrijvigheid die het uitzicht reeds bederven.  
Beide lokaties hebben voldoende afstand ten opzichte van de meeste bewoners. 
Lokatie 1 kan de stroom het verst naar het westen doorvoeren. 
Lokatie 5 is het meest uit het zicht en geld als makkelijk punt van oversteek van de kabel. 
 
Lokatie 2,3,4 is te dicht bij de bebouwing. Dit gaat geheid tot nog meer protest en geluids overlast lijden. 
Omdat dat een plaats is wat niet bij het mooie dorp Nieuwerkerk is wij hoeven er de dupe van te worden dom idee 
Ver van inwoners van schouwen-duiveland. 
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Meeste uit de buurt van het dorpen 
Meest ver weg van de bebouwde kom. 
Omdat daar bijna niemand woont 
Het meest ver van de bebouwde kom vandaan. Hierdoor hopelijk zo min mogelijk overlast. Helaas wel het zicht. 
Hier staan de minste huizen dus kan het ook het minste kwaad voor de gezondheid van de mensen  
Groeikern, infrastructuur, nabijheid zonnepark, windmolens 
Ver van alle bebouwde kommen, en ratten kunnen overal tegen....en het ligt ook heel dicht bij de 25 km-grens van 
Bergen op Zoom. 
Ligt het dichtst bij Bergen op Zoom, daar mag het max. 25 km van afliggen, voor zover ik het begrepen heb. 
De grootste energie afname omdat in Zierikzee de meeste inwoners heeft. 
En terug leveren van het zonnepark(in Zierikzee) aan het net wat iets verderop gelegen is. 
Past ook bij een groei kern. 
Daar is het lelijke ding het minst zichtbaar 
Ik ken niet alle ons en oud maar lijkt me dat bewoond gebied hiermee het minst belast wordt 
Omdat nieuwerkerk hier ‘niets’ aan heeft  
Ver buiten de bewoonde wereld. 
Heel weinig bebouwing rondom, minste last voor inwoners SD 
Het verste weg, bij de dorpskernen vandaan 
Buiten de bebouwde kom. Bij een industrieterrein. Het gaat naast dat ik niet weet wat evt schade (straling?) zou 
kunnen zijn, omdat de voor en nadelen niet duidelijk staan beschreven en ik de kennis niet heb, ook om het 
aanzicht van het dorp/dorpen. 
Minste omwondende 
Minder in het directe zicht van onder andere toeristen die het eiland opkomen en nabij die grote koepel valt het 
station minder op ook voor de bewoners.  
Dit is een locatie die het meest in de polder ligt.  
Ver van woonkernen  
Buiten de bebouwde kom en richting Bergen op Zoom  
Niet in de buurt van bebouwde kom.  
Het verst bij de bebouwde kom vandaag bij alle kernen. Zierikzee als 2e en anders Bruinisse  
Het minst in het zicht en het verst weg van de bebouwde kommen  
ligt buitenaf 
Verst van de bebouwde kom van de woonkernen. 
Dat is gebied op de meeste afstand  van de bewoonde stad/dorp  
Buiten gebied  
Het verst van de bebouwde kom 
Het meest afstand van woningen, dicht bij Zierikzee waar in verhouding veel stroom nodig is. 
Is het verste weg van Nieuwerkerk  
Ver van de bewoonde wereld 
Buiten de bebouwde kom en geen woningen in de buurt 
x 
Minste verlies van zicht voor tourisme, makkelijk bereikbaar voor onderhoud, en staat daar al niet zo n installatie? 
Stralingen zijn schadelijk, dus liefst niet of anders ver uit de buurt van mensen  
Omdat deze locatie zoveel mogelijk uit zicht en ver van bewoning ligt.  
Buitengebied weinig bewoning 
Rustig gedeelte. Niet bij een kern. Er is al een rioolzuivering deze kan ernaast 
Raakt de minste dorpskernen 
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Zit redelijk verstopt achter de dijk, er zijn daar al windmolens aanwezig die het landschap 'vervuilen'. Zit tevens 
ruim uit de buurt van bebouwde kom. Optie 2,3 en 4 zitten te dicht op bebouwde kom. 
Niet in de buurt van een dorp 
Het meest ver bij dorpskernen vandaan 
Afgelegen 
Staat al een gebouw voor Electra en dicht bij mijn te ontwikkelen bassin/zonnepark 
Zo ver mogelijk van de bebouwde kom vandaan. 
Gebied met voldoende ruimte en weinig omliggende bewoners voldoende afstand van bebouwde kom. 
Ver van de bewoonde wereld 
vlak bij de windmolens 
Minst dicht bij een bebouwde kom  
Lijkt me iets ruimtelijker 
Ligt verder van de fietsroutes langs de kust vandaan en verder bij natuurgebieden.   
Ligt het verst vandaan bij natuurgebied de kreken ouwerkerk en toerisme daar.  
De RWI is het meest ver gelegen van een woongebied (en daarna nummer 1 Zierikzee). 
Ver buiten de bebouwde kom 
Ver van dichte bewoning 
Verste weg van de dichtste bevolking  
Eigenlijk geen van allen, kan het station niet op de Philipsdam gebouwd worden, dan heeft niemand er last van 
Minst gevaarlijk  
Ik vind het niet fijn zo dicht bij een dorp. Er is ook nog sprake van in de toekomst om er een brede school te 
bouwen. Het is toch beter ergens in een verlaten stuk. Waar niet veel mensen komen.  
Het lelijke uitzicht  
En dat is bedrijventerrein   
Er wonen daar geen mensen.  
Minste bewoners in de buurt 
Zodoende worden er zo min mogelijk dorps aanzichten geruïneerd voor zowel de inwoners als toeristen 
Uitbreiding industrieterrein ligt voor de hand.  
Weinig bebouwing en geen inwoners 
Meeste users 
Daar heeft niemand er last van 
Het meest verwijderd vanaf een bebouwde kom. 
Zoveel mogelijk weg van bevolkgebied als ik het zo kan inschaten. 
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7. Ik zie de mogelijke komst van een hoogspanningsstation bij bedrijventerrein De 
Weel als 

 
  

8. Geef aan waarom u dit vindt 

Te dichtbij in de bebouwde kom  
De Weel ligt te dicht bij de bebouwde kom. Ook neemt zo'n station veel ruimte in, dan is uitbreiding voor eigen 
commercie niet of minder goed mogelijk. Het aanzicht van de horizon wordt er ook door verstoord. 
Het zal nodig zijn. Of het gezond is, is voor mij een vraag. 
Vooral vanuit esthetisch oogpunt, het is te dicht bij de bebouwde kom en vanwege de evt (geluids)hinder die eruit 
kan voortkomen. 
Zo een station hoort niet zo dicht in de buurt bij een dorp. 
Vind het geen aanwinst voor het dorp.  
Kijk er straks vanuit huis tegen aan  
Gaat ten koste van de open ruimte 
Nieuwerkerk is daar echt te klein voor.  
En ik ben van mening dat het zeer slecht is voor de gezondheid .  
Schijnt niet zo goed te wezen voor je gezondheid  
Is niet goed voor de gezondheid. 
Daar woon ik en verpest de mooie natuur daar. 
Uitvoerder TenneT is in 2017 al eens op vingers getikt door toezichthouder ACM. Hun werkwijze is niet altijd 
transparant en met geoorloofde motieven. Voldoet volgens ACM niet aan hun wettelijke plicht. Heeft te maken 
met niet uitgevoerde dubbele checks en veel schade door stroomstoringen in kabels.   

Te dicht bij de bebouwde kom 
Te dicht bij de bebouwde kom van Nieuwerkerk. Landschaps vervuiling. 
Straling gevaarlijk voor gezondheid. 
goed locatie 
Ten eerste: als er iets gebeurd wat grote gevolgen kan hebben is het dichtbij een kern waar veel mensen wonen.  
 
Ten tweede is het horizonvervuiling.  
Dat hoort niet aan de rand van ons mooie dorp te staan. 
Kans op geluidsoverlast, landschapsvervuiling 
Komt Nieuwerkerk beter in beeld als locatie voor eventuele andere bedrijven  
Dat hoort niet thuis op een klein industrie terrein.  
Er staat ook al een telecommast 
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Te veel mogelijke risico s 
Te dicht bij de bewoners 
Lelijk, straling ,storing,gevaarlijk 
Ik zal me er niet aan storen. Het is voor de verbetering van het net en zal dus voordelen opleveren 
Zolang onvoldoende duidelijk is wat de gezondheidsrisico's zijn bij het wonen in de buurt van een 
hoogspanningsstation, kan deze maar beter zover mogelijk van de  woonkernen verwijderd zijn. 
Nvt  
Omdat hier veel activiteiten plaats vinden. Zoek een rustiger gebied qua verkeer, werkgelegenheid en woningen  
 Te veel huizen en bedrijven in de buurt  
Anderzijds misschien wat werkgelegenheid 
Straling 
Ik weet er te weinig van 
Beperkt de mogelijkheden voor bedrijven. 
Te dicht bij het dorp. Ivm magnetische straling, geluid en veiligheid. Trafo's kunnen exploderen. 
Storing van wifi en g4/5 
Zie vraag 6 
Het ziet er niet uit en wat voor stralingen komen er af?  
Te dicht op de woonwijken en verwachte overlast straling en hoog frequent geluid 
Te dicht bij woonkern, geluidsoverlast (brommen) explosie gevaar, storing WiFi en 4g 
Overlast voor bewoners 
De dicht op woonlocaties en aangezien hoogspanning niet gezond is dan is dit niet de gewenste locatie 
Niet bepaald een aanwinst voor het landschap.  
Weet niet waar het is  
Allemaal straling en lichaamstemperatuur die stijgt. Worden er nog meer mensen ziek 
Beetje twijfel geval rond de weel wonen ook nog mensen die er wel eens last van zouden kunnen hebben  
Stralings problemen  
Moet niet hier 
Ik vraag me af wat de gezondheids risico voor inwoners zijn 
Nog te dicht bij bewoning, station kan meer naar de kust. 
Bang voor stralingen  
Ik heb liever 6 voetbalvelden of natuur als die lelijke installaties die nog meer landschap verwoesten. 
Te dicht bij het dorp  
hoogspanningsstations geven problemen bij veel mensen qua gezondheid. Dus zo ver mogelijk weg van de 
bebouwde kom 
De Weel is al vol, en qua, gezondheid hoeft het voor mij ook niet.  
Te veel bewoning  
We hebben corona overleeft moeten we dan dood door straling?  
Daar wonen en werken mensen...lijkt me niet zo veilig. 
Zie boven. Het is nodig maar niemand wil het in zijn achtertuin. 
Veel te dicht bij de dorpskern  
Te dicht bij dorp 
Te dicht bij de bebouwde kom ivm eventuele geluidsoverlast 
Risico’s en straling 
Zeer slecht binnen de bebouwde kom 
Overlast 
Omdat ik het gevaarlijk vind en er de benodigde risico’s van stroom aan zijn verbonden.  
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Veel te dicht op bebouwde kom 
Gezien de grote van het geheel... past het niet bij dit industrie terrein  
Geen ruimte meer voor andere bedrijven  
Geen idee wat de voor- en nadelen zijn. 
Overlast en landschap vervuiling. 
Het bedrijventerrein de Weel is mijns inziens vol. Eventuele groei van de bedrijven die er nu gevestigd zijn gaat wat 
mij betreft voor. 
Te dicht bij het dorp 
Woongenot en (gevoel van) veiligheid. Ook is het de route richting de mooie kreeken en het watersnoodmuseum. 
Toerisme, authenticiteit is hierbij belangrijk. Bedrijven oogt toch anders dan 6 voetbalvelden groot 
hoogspanningsstation.  
Niet in de buurt van een bebouwde kom. 
Horizonvervuiling 
Wat geeft dit voor schade aan gezondheid en invloed op andere netwerken zoals internet ed 
Te opvallend in het landschap en te dicht bij bebouwing 
Te dicht bij het dorp 
Dit station is een doorvoer voor de Maasvlakte, heeft totaal niks te maken met stroom op Schouwen, maar dit 
wordt nergens aangegeven of vernoemd. Dit noemen ze ook wel liegen of de boel anders formuleren  

Geluidsoverlast 
Zicht bederving 
Ik hoor vanaf de Muyeweg bij sommige windrichtingen zelfs de windmolens. 
Dit zal met een hoogspanningsstation zeker niet minder worden. En het woongenot aanzienlijk verminderen. 
De overlast van een hoogspanningsstation word zeker weten gebagatelliseerd door Tennet. 
Zij hebben nu eenmaal een heel ander oogmerk dan de bewoners uit de dorpen hier. 
Dat hoort niet in deze plaats te komen  
Wat zijn de voordelen? 
Ik zie gevaar voor straling enz. 
Te dicht bij het dorp 
Gevaar voor omwonenden qua overlast, stralingsgevaar. Brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 
Weet niet of alle bekabeling ondergronds is anders krijgen we ook nog hoogspanning masten en ik vind al die 
windmolens wel genoeg op het eiland!! 
Bang voor overlast: geluid, zicht, straling. Voor ons een reden om te verhuizen. 
Omdat het dicht bij veel huizen is en in het zicht voor iedereen die schouwen duiveland bezoekt 
Veiligheid bij calamiteiten 
Al het energie gedoe wordt een mens weleens te veel. 
Te dicht bij  woningen, het station maakt wsch. Een zoemend geluid, dat dan zeker in Nieuwerkerk te horen zal zijn. 
Het past niet in het landschap,het bedrijventerrein in Nieuwerkerk is de helft van het hoogspanningsstation.Qua 
grootte past het beter in Zierikzee ook de hoogte van de masten passen daar beter. 
Lelijk voor de  omgeving 
Wellicht veroorzaker van geluidsoverlast. 
Plaatsing bij ... Levert niet noodzakelijk voordelen op m.. Kan ook anders. 
Zie eerder antwoord.  
Het is bewezen dat mensen ziek worden van dergelijke installaties. Daarbij ben ik nu al hooggevoelig voor elektra 
masten etc.  
Veel te dicht bebouwd en Tennet is een bloedzuigende instantie die nergens om geven wat de bevolking er van 
vindt.  Zelf meegemaakt in Kapelle.  
Slechte invloed op de gezondheid en geen visitekaartje zo aan het begin van het dorp, lelijk gezicht. 
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Zie bovenstaande. Zover mogelijk weg van bewoond gebied! 
Qua uiterlijk is het geen verrijking. Maar het is wel noodzakelijk.  
Dit doet afbreuk aan het imago Nieuwerkerk "een vriendelijk en rustig dorpje". Dergelijke stations geven 
gevoelsmatig spanning. Als toerist bijvoorbeeld zou ik hier dan niet willen verblijven.  
Er moet er één komen dus er zit niets anders op.  En ik zou om wisselgeld vragen.  Bijvoorbeeld met plaats voor 
woningbouw.  
Te dicht bij woonkern en slecht voor gezondheid op langetermijn 
Te dicht bij bewoners 
Zonder meer informatie over veiligheid, inpassing in het landschap en eventuele nadelige gevolgen voor draadloze 
communicatie (radio, internet, telefonie) sta ik hier neutraal in. 
Gevoelsmatig liever (ver) buiten de bebouwde kom, maar wellicht kunnen eventuele zorgen bij omwonenden 
worden weggenomen.  
Deze locatie is samen met die bij Oosterland het meest ongeschikt. Dicht bij de bebouwde kom, dik in het zicht 
voor iedereen 
Te dicht bij de bebouwde kom en bang dat het het uitzicht dicht bij waar mensen/toeristen zijn belemmert. Ook 
bang voor straling etc.  
veels te dicht bij het dorp 
Een hoogspanningsstation moet je niet in de buurt van woonkernen aanleggen. 
Te dicht bij het dorp  
Straling  
Te dicht bij het dorp 
Te dicht bij woningen. Er is nog niet voldoende bekend hoe schadelijk straling kan zijn. 
Straling  
Waarom zo dicht bij het dorp? 
Te dichtbij bij bedrijven en bedrijfswoningen 
x 
Industrieterrein, dus prima 
Zie vraag 6 
Te dicht bij grote woonkern 
Onzin om dit beeld te verstoren 
Te groot oppervlak met hoogspanning te dicht bij de kern.  
Nieuwerkerk is een klein dorp, met een landschappelijk karakter. 6 ha station is veel. Ik weet niet in hoeverre je als 
mens iets mee krijgt van het station, maar mijn verwachting is dat hier hinder uit ontstaat 
Zit relatief dicht op de bebouwde kom en geeft horizonvervuiling. 
Liever op een andere plaats! Maar als het niet anders kan is het niet anders 
? 
Volksgezondheid, horizonvervuiling 
Het moet ergens komen 
Te dicht bij het dorp, neemt teveel ( open ) ruimte in beslag, en zal daardoor ook beslist geen fraai aangezicht 
opleveren. 
Hoogspanningstrace op schouwen duiveland is sterk verouderd.  Locatie is centraal. 
Te dicht bij de woon kernen 
Het moet er komen maar dan op een logische en rendabele plek  
Te dicht bij een bebouwde kom  
Verwacht er niet te veel last van te hebben.  
Te dicht bij de woonomgeving, het is lelijk. En daarnaast hebben wij al windmolens langs de kust tussen zierikzeeen 
Bruinisse! Dat is wel voldoende aan lelijkheid.  
Te dicht bij woongebied en te dicht bij ouwerkerk  vanwege verstoring uitzicht en lelijk zicht bij natuurgebieden  
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Uit meerdere onderzoeken en jurisprudentie blijkt dat er grote gezondheidsrisico's aanwezig zijn om dichtbij een 
hoogspanningstation te wonen. Naast Leukemie, Alzheimer is er een verhoogd risico op ziektes als: Kanker, Hart- 
en vaatziekten en Ziekten van het zenuwstelsel. Nieuwerkerk ligt aan een drukke doorgaande weg waardoor de 
luchtkwaliteit ook al danig is verslechterd. Aan de ander zijde van het dorp (richting Dreischor) is een grote 
pluimveestal aanwezig waardoor ook nog eens Fijnstof, uit deze pluimveestal, in de buitenlucht terechtkomt  Dit 
heeft ook een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en wordt dan ook negatief gerelateerd aan de 
volksgezondheid.  Gelet op bovenstaande is het zeer onwenselijk om de inwoners van Nieuwerkerk aan nog meer 
gezondheidsrisico's bloot te stellen.  
Te dicht op een dorp 
Te dicht bij dorp 
Te dicht bij de mensen. 
In andere gebieden ligt een station verder van de bebouwing af. Kijk naar Goes en Middelharnis. 
Gevaarlijk!! 
Zo veel meter land !!! Het is direct volgebouwd van Nieuwerkerk tot Oosterland. Nee geen goed idee.  
Dat is bedoeld voor bedrijven  
Ze willen een school gaan bouwen tussen Nieuwerkerk en Oosterland. Ik vind het voor de kinderen niet 
verantwoordelijk dat er dan een hoogspanningsstation komt  
Veel te dicht bij de bebouwde kom 
Zowel het dorpsaanzicht van Nieuwerkerk als de mooie en populaire aanrijroute van Ouwerkerk is al genoeg 
aangetast. 
Zie boven  
Milieu schade 
Te groot 6 voetbalvelden groot 
Te dicht bij het dorp 
Het hoogspanningsstation zal ergens moeten komen, omdat dit gewoon nodig is vanwege de stroomvoorziening. 
Wij zien alleen niet hoe je op de Werl een ruimte van 6 voetbalvelden vrij kunt maken voor zo'n station. 
Te dicht bij bevolkt gebied. 
Daar zal eerst goed een onderzoek en naar gekeken moeten worden. 

 

 

9. Het is mij bekend dat ik vragen, zorgen of suggesties over het nieuw te bouwen 
hoogspanningsstation kan delen in de online projectatlas van TenneT 
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10. Ik ben van mening dat ik tot nu toe voldoende ben geïnformeerd over dit 
project 

 
 
 

11. Van welke hieronder staande betrokken partijen had u meer of betere 
communicatie verwacht?  

 
 

12. Toelichting op uw antwoord bij vraag 10 en 11  

 

 
De gemeente heeft de verplichting zijn inwoners zo goed mogelijk voor - en in te lichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er is ook een optie dat op geen van de 5 opties een station komt. Wordt door gemeente handig in tekstjes gezet 
dat de komst een feit is. Niet dus. Gemeenteraad moet ook nog instemmen.   
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De burgers zouden eerder actief betrokken moeten worden bij een project met een dergelijke grote impact en 
meer op de hoogte worden gehouden van de voortgang 

 
 
 
 
Meer inspraak en meer informatie over gezondheid  
Een folder weinig info erover 

 
 
 
Had de bewoners van Nieuwerkerk middels een brief geïnformeerd. Niet iedereen zit op sociale media of leest een 
krant. 

 
 
Als je er weinig van weet is het moeilijk om een mening te vormen.  
Effecten op volksgezondheid zijn mij niet bekend. De gemeente zal Tennet en enduris hierop moeten bevragen en 
een MER moeten vragen. Gemeente is verantwoordelijk voor ons welzijn  belang. 

 
Een brief in de bus met het idee etc erop was fijn geweest.  
Aangeven dat er iets gebouwd wordt is te algemeen. De locaties waren niet bekend en heel belangrijk is er op geen 
enkele wijze de gevaten aangegeven 

 
De plekken die zijn aangewezen waren niet bekend bij mij. Had daar wel een extra brief over verwacht. 

 
 
 
 
 
Dit is het eerste wat ik erover hoor..... is het al niet beslist vraag ik me af? 

 
 
 
 
Wanneer en waar kunnen de bewoners can de getroffen gebieden met elkaar en later met u overleggen? 

 
 
 
 
 
 
 
Weet niet wat de voor en nadelen zijn 
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Wij hebben een mail met vragen en suggesties wat betreft de te kiezen locatie gestuurd. Helaas hebben wij nooit 
een reactie ontvangen.  

 
 
 
Ik heb nog niet veel informatie voorbij zien komen.  

 
 
 
Gewoon. 

 
Ik moet zeggen dat ik er niet heel erg in thuis ben, maar ik begrijp dat het nodig is om een hoogspannings station te 
plaatsen. De brief van TenneT kwam als een soort schok. Ik ga ervan uit dat dit plan bij de gemeente bekend was. 
Dus dan vind ik dat de gemeente wel de verantwoordelijk heeft om de bewoners te informeren over het plan. En 
vooral wat dan eventueel de gevolgen/consequenties zouden zijn van een hoogspannings station in de buurt.  
Nergens iets hierover gezien tot de oproep van de dorpsraad voor de enquête.  
Brief met zienswijze van de gemeente nadat ze getoetst hebben bij bewoners.  

 
 
Ik hen niets vernomen totdat dit onderzoek of social media voorbij kwam 

 
 
 

 
We lezen het op Facebook anders weten we het niet eens schandalig  
Inwoners informeren en ook een lijstje voor en nadelen. Open communicatie. 

 
 
Niemand weet er nog iets van 

 
Ze hadden naar onze mening kunnen vragen voor dat dit bekend werd gemaakt 
Nvt 
De rest is minder betrouwbaar of grotere belanghebbende in het geheel. 

 
De zomer (vakantie) lijkt weer een uitgelezen kans om de bevolking met iets op te zadelen zonder goede 
communicatie. 
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Pas op met deze instantie  ! 
Alles is al in kannen en kruiken voordat ze met info naar buiten komen. 

 
Uitleg over voor en nadelen. Blijft erg vaag. Er komt iets maar wat zijn de ervaringen tot nu toe. 
Lijkt mij dat er al wel onderzoek bekend is. 

 
 
 
Folderen huis aan huis en bijeenkomst voor bewoners 

 
Bewoners hebben eenmalig een korte brochure ontvangen. Ik vind het de plicht van de gemeente om 
omwonenden uitvoerig te informeren over voor en nadelen van de locatie en om zorgen van omwonenden weg te 
nemen. Op dit moment moeten burgers zelf actief op zoek naar informatie bij Tennet.  

 
Het eerste wat ik hoor is deze enquête  

 
Meer info van de gemeente, met name in de eilandelijke kranten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Gemeente laat zoals gewoonlijk niets horen.  

 
 
Ik heb de mogelijke komst mee gekregen vanuit de sociale media 

 
 
 
 
 
 
 
Omdat het Ouwerkerk ook aangaat 

 
Graag volledig inzicht voor mogelijke gevolgen ivm invloed van zo’n elektriciteitsstation . 

 
Meer in het nieuwsblad wereldregio en vanuit dorpsraad Ouwerkerk.   
Woon wel in de buurt van de plekken die op de nominatie staan maar weinig of geen info en inspraak mogelijk  
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Wel een brief ontvangen voor het vinden van een lokatie maar niet over het gewenste tracé. 

 
 
Geen post gehad 
Ik heb alleen een folder gezien en iemand anders moest mij wijzen op de enquête.  

 
 
 
 
Eigenlijk van alle partijen 

 
 
Eerst moet echt duidelijk worden gemaakt wat dit inhoud voor gezondheid  storingsgevoeligheid enz.  
Voordat men gelijk weer ja zegt. En dat er later alleen maar problemen van komen. 
Laat je niet in de maling nemen mwt zulke projecten als het er ligt kan je het niet meer zomaar weghalen. 

 

 

13. Heeft u nog aanvullende opmerkingen? 

 
Nee. 
Nee. 

 
 
 
Nee 

 
Nee 

 
 

Communiceer niet dat het station er al 100% komt. Misleiding. Geen juiste communicatie.  

 
Een en ander is het gevolg van de energietransitie. We gaan steeds meer electra gebruiken, autos opladen. 
Warmtepompen etc. 
Een belangrijke vraag is: Wie gaat dat betalen, direct of indirect. 

 
nee 

 
Dat hoogspanningsstadion hoort op het industrieterrein in Zierikzee.  

 
Nee 
Als het door gaat rond de dorpskern van Nieuwerkerk zal ik er tegen in gaan tot ik erbij dood neer val.  
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Plaatsvervangend niet vlak bij een dorp welke dan ook 

 
 
Nee 
Nee 

 
 
Kan er niet eens een artikel over geplaatst worden in de wereldregio of een ander persorgaan.  

 
Zo snel mogelijk bouwen en er geen jaren een juridisch getouwtrek van maken. 

 
Absoluut nee tegen Nieuwerkerk. Hoe worden wij verder geïnformeerd door wie en welke inspraak is mogelijk los 
van deze enquete? Liever een inloopavond bij de doepsraad en gemeente dan dit soort enquetes 

 
Ik ben tegen zo’n station vlakbij een dorp of een stad. 

 
 
Nee 

 
Nee 
Nee 

 
 
Nee 
Graag op een gebied plaatsen dat niet te dicht bij huizen etc staat 
Graag een dwingend referendum hierover organiseren ? Wat heeft de dorpsraad in de melk te brokkelen ?  Dus? 

 
dit moet je echt niet in je woonomgeving willen! 

 
Zie vraag 6 

 
 
Veel wijsheid toegewenst! 

 
 
Gezien de omvang van dit station en de geluidsoverlast die dit met zich meebrengt is een locatie ver van de 
bebouwing van wat voor kern dan ook wenselijk. Wij zouden graag meer informatie krijgen mbt de geluidsoverlast.  

 
 
 
 
Erg teleurstellend als de gemeente het goed zou keuren zoiets zo dicht op de bebouwde kom te plaatsen.  
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Nee 
- 

 
 
Wat is de reden dat het niet midden op het eiland kan? Bijvoorbeeld.  

 
 
 
 
 
Doorvoer voor derden, doe dit duidelijk aangeven. Niks te maken met stroomvoorziening op Schouwen  

 
Nee in ieder geval geen positieve reactie  
Nee. 

 
Actief betrokken blijven bij besluitvorming van met name de gemeente. Geadresseerde post en niet anoniem 
omdat het mogelijk bij mensen in de papierbak verdwijnt. 
Geen Hoogspanningstation bij Nieuwerkerk 

 
Fijn dat jullie nu uitzoeken wat er omtrend dit onderwerp speelt bij de bewoners. Probeer dit ook te doen bij 
andere onderwerpen. 
Nvt 
Neen. 

 
Tip dorpsraad...flyers bij winkels ophangen 
Maak het plan beeldend hoe het eruit komt te zien met Nieuwerkerk op de voorgrond van het 
hoogspanningsstation. 

 
 
 
Zo midden op schouwen Duiveland in de jongste inwoners kern van het eiland zes voetbalvelden volbouwen met 
gevaarlijke elektra is een schande! Los van het feit dat je het eiland aanzicht blijvend aan het veranderen bent op 
een zeer negatieve manier. Hier moet zeker tegen geprocedeerd worden.  
Nee 
Nee 
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Bouw dit op onbewoonde lokatie waar mensen geen gezondheid klachten ervan kunnen krijgen ver van 
woonkernen 
Nvt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neen 

 
 
 
Absoluut geen zichtbare hoogspanningskabels en -torens op Schouwen-Duiveland!!! 

 
 
 
 
 
nee 

 
 
Op dit moment niet. 

 
 
geen 

 
Nee 

 
Hebben al windmolens die geluidsoverlast veroorzaken en in natuurgebied staan. Moeten het niet nog slechter en 
onaantrekkelijker maken voor bewoners maar ook voor toeristen waar eiland afhankelijk van is 
Aan de ander zijde van het dorp (richting Dreischor) is een grote pluimveestal aanwezig waardoor er Fijnstof, uit 
deze pluimveestal, in de buitenlucht terechtkomt  Dit heeft ook een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en 
wordt dan ook negatief gerelateerd aan de volksgezondheid. Ik zou het erg op prijs stellen wanneer de gemeente 
actie voor fijnstofreductie en stankvermindering zou ondernemen. Wellicht kan de dorpsraad hier het initiatief toe 
nemen. 

 
 
 
Beter zou zijn een warmte buffertank, waar de energie omgezet wordt in warm water (680 graden) en via de 
stoomturbine het 's nachts of bij minder weer terug op het net geleverd wordt.  
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Laat de mening van de bewoners van ons eiland zwaarder wegen als het doel! 

 
 
Wanneer krijgen we meer info? 
Bouwen op de Philips Dam 

 
Nee voor nu 

 

 

14. Ik zou in de toekomst graag vaker een enquête willen invullen voor de 
Dorpsraad om mijn mening kenbaar te maken 

 
 

Einde enquête, hartelijk dank voor uw medewerking 

 

 


