
Borssele, 25 november 2022. 
 

Aan: Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Net op Zee IJmuiden Ver Alpha 
Postbus 111. 
9200  AC  Drachten. 
 

Onderwerp: Zienswijze / reactie Inzagelegging Ontwerpbesluit fase 2, Net op zee IJmuiden Ver 
Alpha 

 
 
Geachte heer / mevrouw 
 
Op 16 november hebben wij als bewonersgroep Leefomgeving Borssele (hierna: bewonersgroep) 
meer duidelijkheid gekregen over de bouw van een nieuw converterstation binnen het Sloegebied 
aan de Belgieweg. Voornaamste punt van zorg is de mogelijke geluidsoverlast tijdens de bouw van 
het station ten gevolge van de hei-werkzaamheden. Er zijn 2800 – 3000 nodig voor de bouw. 
 
Vanuit TenneT is aangegeven dat: 

• Er worden gewone (betonnen) heipalen toegepast (dus geen stalen heipalen, zoals dat 5 jaar 
geleden tijdens de zomermaanden is toegepast bij het hoogspanningsstation met grote 
geluidsoverlast als gevolg) 

• Er zal een geluidsscherm worden geplaatst tegen geluidshinder tijdens het heien. 

• De werkzaamheden zullen uitsluitend overdag plaatsvinden tussen 7 en 19 uur. 
 
We hebben gevraagd naar de planning van de heiwerkzaamheden. De heiwerkzaamheden zouden 
volgens een voorlopige planning beginnen in september 2024. Deze planning is nog onzeker en kan 
niet door TenneT worden toegezegd.  
De overweging van de bewonersgroep is dat gedurende de zomermaanden bewoners veel meer in 
de tuin verblijven en dat ramen en deuren vaak open staan. Buiten de zomermaanden zal 
geluidshinder binnenshuis aanzienlijk minder zijn. 
Daarom dringen wij sterk aan op uitvoering van de heiwerkzaamheden buiten de zomermaanden 
(vanaf medio september tot en met medio juni). 
 
We nemen aan dat het bouwbesluit 8.3 zal gelden en wordt nageleefd Dat betekent dat ook de 
zondag geen heiwerkzaamheden mogen plaatsvinden. 
 
Verder vragen wij om de geluidsbelasting tijdens de heiwerkzaamheden te meten en te monitoren. 
Dit om zeker te stellen, dat de geluidsbelasting binnen de normen van het bouwbesluit blijft. 
Naarmate de periode van blootstelling aan geluid langer is, gelden er meer beperkingen aan de 
maximale geluidsproductie volgens onderstaande tabel: 
 

Dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 dB(A) > 80 dB(A) 

Maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 

 



Tenslotte vragen wij of het geluidsscherm, dat tijdens de heiwerkzaamheden wordt geplaatst, kan 
blijven staan, ook na ingebruikname van het converterstation. Als het converterstation operationeel 
is wordt op deze wijze wordt de geluidsbelasting geminimaliseerd. Voor het uiterlijk en ter 
bevordering van biodiversiteit kan het scherm begroeid worden. 
 
Bewonersgroep Leefomgeving Borssele 
 
Email: BewonersgroepLeefomgeving@borsseledorp.nl 
  

mailto:BewonersgroepLeefomgeving@borsseledorp.nl


 
 

Bijlage: artikel 8.3 van het bouwbesluit 
 

1. 

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. 

2. 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij 

behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden. 

Dagwaarde 

≤ 60 

dB(A) 

> 60 

dB(A) 

> 65 

dB(A) 

> 70 

dB(A) 

> 75 

dB(A) 

> 80 

dB(A) 

maximale 

blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 

Tabel 8.3 

3. 
Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het 

uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 

4. 
Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 

van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren 

van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang 

van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden. 

 

https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd8/afd8-1/art8-3?lmcode=mqujbm
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd8/afd8-1/art8-3?lmcode=mqujbm

