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Het Ministerie van Economische Zaken en  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V. aan de  
ZuidWest 380 kVverbinding. 

Inhoudsopgave



De afgelopen maanden hebben we gebruikt voor het 
afronden van alle voorbereidingen om nu het ontwerp  
inpassingsplan ter inzage te kunnen leggen. We hebben 
veel gesprekken gevoerd, onder andere over het verlenen 
van de benodigde vergunningen. In deze nieuwsbrief 
willen wij de belangrijkste zaken verduidelijken. Zo krijgt 
u meer duidelijkheid over de nut en noodzaak van de  
ZuidWest 380 kV Westverbinding. 

De bestaande hoogspanningsverbinding is vol. Dit bete
kent dat het hoogspanningsnet vanuit Borssele volledig in 
gebruik is voor transport van elektriciteit. Hierdoor kan er 
geen onderhoud meer gedaan worden zonder dat dit de 
productie beperkt, met structurele economische gevolgen. 
Langdurig uitstellen van onderhoud kan leiden tot stroom
storingen. En daarnaast is er geen ruimte beschikbaar voor 
het aansluiten van nieuwe (grootschalige) traditionele 
productie en (grootschalige) windenergie op zee en 
windenergie op land. Dit geldt niet alleen in Borssele maar 
voor heel Zeeland, inclusief Zeeuws Vlaanderen (met het 
industriegebied in Terneuzen). 

Op pagina 10, 11 en 12 krijgt u meer duidelijkheid over hoe 
de nieuwe verbinding er uit komt te zien. U krijgt dan ook 
een beeld van wat het effect is als de bestaande verbindin
gen verdwijnen. Door de aanleg van de nieuwe verbinding 

kunnen we de ‘oude verbinding’ door de ‘Zak van Zuid 
Beveland’ afbreken. Ook kan de bestaande 150 kV 
verbinding aan de zuidkant van Reimerswaal uiteindelijk 
afgebroken worden door combinatie met de nieuwe ver
binding. Dat heeft niet alleen positieve effecten voor het 
landschap als geheel. In de gaten die hierdoor in de ‘Zak 
van Zuid Beveland’ ontstaan planten we bomen terug. Op 
zo’n manier dat de bomenrijen op de dijken, ken merkend 
voor dat Zeeuwse stuk land, weer gesloten worden. 

Ook aan een goede landschappelijke inpassing van de 
nieuwe verbinding hebben we veel tijd besteed. Meer 
hierover leest u in de rubriek Langs de lijn. Door deze 
nieuwe verbinding is het elektriciteitsnet in Zeeland klaar 
voor de toekomst. Door alle gesprekken en uitgevoerde 
onderzoeken hebben we nu een tracé ontwikkeld waarbij 
we zo veel mogelijk rekening houden met de verschil
lende belangen die meespelen. Het tracé vindt u terug 
in het ontwerp inpassingsplan dat nu ter inzage ligt. Alle 

documenten zijn beschikbaar en u kunt een zienswijze 
indienen. Alle zienswijzen worden zorgvuldig bekeken. 
Als het nodig is passen we het ontwerp inpassingsplan aan. 
Uiteindelijk komt de reactie op de ingediende zienswijzen 
in een rapport dat toegevoegd wordt aan het definitieve 
inpassingsplan. Heeft u behoefte aan een extra toelichting 
kom dan naar één van onze informatieavonden op 22 maart 
in Heinkenszand of op 29 maart in Krabbendijke.

Houd ook onze website in de gaten. Meer informatie over 
de documenten, de informatieavonden en hoe u uw ziens
wijze kunt indienen vindt u op: www.rvo.nl/subsidies 
regelingen/zuidwest380kvwestborsselerilland.

Sandra van Weyenberg-Quik, projectleider ZuidWest 
380 kV West, Ministerie van Economische Zaken.
Jos van Jole, projectleider ZuidWest 380 kV, TenneT

Voorwoord

Duidelijkheid



Nut en noodzaak

De nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland 

is nodig, omdat de bestaande hoogspannings-

verbinding vol zit. Het huidige net in de regio 

Zuid-West zit aan haar maximum transport-

capaciteit. Hierdoor kan er geen onderhoud meer 

worden uitgevoerd zonder productiebeperkingen 

met economische impact. Daarnaast is  

er onvoldoende aansluitcapaciteit beschikbaar 

voor nieuwe productie.

Nut en noodzaak Zuid-West 380 kV West

De nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland is nodig omdat de bestaande hoog-
spanningsverbinding vol zit. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum 
transportcapaciteit. Hierdoor kan er geen onderhoud meer worden uitgevoerd zonder 
productiebeperkingen met economische impact. Daarnaast is er onvoldoende aansluit-
capaciteit beschikbaar voor nieuwe productie.

Zuid-West 380 kV West loopt van Borssele via Kapelle, 
Smokkelhoek, Vlake, Krabbendijke en eindigt bij het 
nieuwe 380 kV-station Rilland. De verbinding is 
onderdeel van Zuid-West 380 kV dat samen met 
Zuid-West Oost, van Rilland naar Tilburg, het gehele 
project vormt.

Onderhoud
Er kan geen onderhoud meer worden uitgevoerd
aan de verbindingen vanuit Borssele zonder
productiebeperkingen op te leggen met econo-
mische impact. Langdurig uitstel van onderhoud 
levert risico’s op voor de leveringszekerheid van 
energie.

Wettelijke plicht
TenneT heeft de wettelijke plicht 
nieuwe energieleveranciers aan te 
sluiten. De huidige verbinding van 
Borssele naar Tilburg kan die extra 
elektriciteit niet transporteren, 
omdat deze vol zit.
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Huidige verbinding
maximaal benut
De bestaande 380 kV-verbinding heeft 
slechts 1600 MW transportcapaciteit, terwijl 
energieleveranciers samen 2100 MW 
leveren. Er is onvoldoende toekomstvaste 
aansluitcapaciteit voor nieuwe 
(grootschalige) energieproductie.  
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Wie dicht in de buurt van de hoogspanningsverbinding 
gevolgen ondervindt van de geplande bouw, krijgt een 
uitnodiging om de plannen te bespreken. In gesprek 
met mensen langs de lijn. 

De voor ZuidBeveland zo kenmerkende grensdijk vormt 
de scheiding tussen het nieuwe en het oude land. Een 
symbolische waarde die ertoe heeft bijgedragen deze plek 
te kiezen als monument voor kinderen die gestorven zijn 
aan verschillende stofwisselingsziekten. Bij elke boom op 
de Herinneringsdijk staat een paaltje met de namen van 
een of meerdere kinderen. Soms nog heel jong, soms al in 
de twintig. Hier en daar zie je foto’s van vrolijke tieners of 
van een babygezichtje omgeven door speelgoedbeertjes, 
kaarsen en vlinders die de ouders hebben neergezet. 

Lijnen over de dijk
Ruud van Leerzem, secretaris werkgroep vereniging 
Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS), 
verloor twee jonge kinderen aan een stofwisselingsziekte. 

Omdat hij in de omgeving van Nisse woont, regelt hij voor 
de vereniging de zaken rond de dijk. Twee jaar geleden nam 
TenneT contact met hem op omdat het geplande traject van 
de hoogspanningsverbinding voor een deel over het 
monument liep. Zijn eerste reactie was duidelijk: “Dat kan 
niet. Het idee van de Herinneringsdijk is dat we nieuw leven 
planten dat door kan blijven groeien.”

Landschapsarchitect
Al snel volgde een uitnodiging om samen met de beheerder 
van de dijk, stichting Natuurmonumenten, de plannen te 
bespreken met de projectleider en de landschapsarchitect 
van TenneT. “Aanvankelijk stapte ik daar behoorlijk 
argwanend in. Dit zijn zulke gigantische projecten waar 
zoveel bij komt kijken. Je vraagt je toch af of het wel zin 

heeft om er nog iets tegenin te brengen. Maar het liep 
anders dan we verwacht hadden. Ze stonden er meteen 
voor open om naar het door ons bedachte alternatief te 
kijken.”

Meedenken
Dit is vervolgens verder uitgewerkt in een nieuw voorstel. 
De lijnen in het ontwerp lopen nu langs de dijk en niet over 
de bomen heen. “Ik heb het als heel positief ervaren dat 
onze argumenten bespreekbaar waren en dat er rekening 
is gehouden met onze belangen. Het is goed dat er bij zo’n 
traject van alle kanten wordt bekeken wat de gevolgen zijn 
en dat er ook ruimte is om mee te denken.” 

Langs de lijn

Nieuw leven laten doorgroeien
Op de Herinneringsdijk in Nisse staan 141 lindebomen die geplant zijn door ouders  
die hun kinderen verloren hebben aan een stofwisselingsziekte. Ook deze aangrijpende 
plek kreeg te maken met de plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding.  
Het aangedragen alternatief bleek gelukkig goed uitvoerbaar te zijn.



Dit speelde ook in de gemeente Borsele. Een oude  
grens linde leek het loodje te gaan leggen voor een 
nieuwe hoogspanningsverbinding. Lokale belangengroe
pen hebben zich hart gemaakt voor het behoud van de 
boom die een hoge cultuurhistorische en landschap
pelijke waarde heeft. De gemeente Borsele onderzocht 
samen met TenneT of de boom toch behouden kon 
worden. Beleids medewerker Corien van Dijk: “Door 
regelmatig te snoeien kan de boom gelukkig blijven staan 
en komt de veiligheid niet in het geding.”

Nieuwe bomen als compensatie
Er bleken naast de grenslinde in Nisse nog meer aan
dachtspunten te zijn. “Op dijken waar hoogspanningslij
nen overheen gaan lopen, moeten vanwege de veiligheid 
bomen verwijderd worden. Om het bomenaantal op pijl 
te houden zijn we op zoek gegaan naar plekken voor 
nieuwe bomen. Die hebben we gevonden op de plaats 
waar een bestaande 380 kVverbinding verwijderd 
wordt. Zo kunnen we de gaten in de bomenstructuur 
weer mooi opvullen.” 

Landschapsplan
“TenneT heeft ons uitgenodigd om daarover mee te 
denken. Dus over wat er moet gebeuren om de nieuwe 
hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in te passen in 
het landschap. Samen met de stichting Natuurmonu
menten, de stichting Landschapsbeheer Zeeland, 
Milieucoöperatie Zak van ZuidBeveland en het water
schap Scheldestromen hebben we de knelpunten  
onderzocht en gekeken hoe we hier het beste mee om 
kunnen gaan.”

Landschap versterken
In het plan zijn ook maatregelen opgenomen om het 
landschap te versterken. “Bij het inpassen van een hoog
spanningsverbinding kijk je heel anders naar het landschap 
dan als het gaat om gebouwen. In dit geval wil je ervoor 
zorgen dat de masten niet te nadrukkelijk aanwezig zijn.  
Zo planten we op sommige plaatsen rijen met knotwilgen  
om de masten wat meer uit het zicht te halen. De land
schapsarchitect van TenneT adviseerde ons hierbij. Het 
was interessant om er samen met hem naar te kijken.”

Steenuilen
Er is een flora en faunainventarisatie uitgevoerd in het 

voorgenomen tracé. Op basis daarvan is een schatting 

gemaakt van de noodzakelijke maatregelen die de effecten 

op de natuur tijdens de uitvoering zullen beperken. 

Een van die maatregelen is dat er steenuilenkasten worden 

opgehangen op geschikte locaties vlak bij de plaatsen waar 

verstoring plaatsvindt.

Uitvoering maatregelen
Het landschapsplan maakt onderdeel uit van het inpas
singsplan. Hiermee is de uitvoering gegarandeerd. Als  
de plannen definitief zijn, vindt overleg plaats met de 
verschillende grondeigenaren. “TenneT heeft ons laten 
weten dat er contact met ons wordt opgenomen als  
bijvoorbeeld een compensatie niet mogelijk blijkt te zijn.  
Zo blijven we er wel zicht op houden hoe het groen zich  
in het landschap ontwikkelt en kunnen we meedenken  
over alternatieven”, besluit Corien.

Langs de lijn

Mooi landschap behouden
Bij een nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt TenneT ervoor dat het tracé zo  
goed mogelijk in het landschap past. Maar soms blijkt het ontwerp van de tekentafel  
veranderingen in het landschap op te leveren waar niet iedereen tevreden mee is.  
Dan wordt er gezocht naar een oplossing. Op pagina 10,11 en 12 kunt u ziet u wat dit  
betekent voor het landschap.
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In kaart



Ter inzage in maart
Omdat de hoogspanningsverbinding tussen Borssele 
en Rilland een rijksproject is, worden alle vergunnin
gen en ontheffingen samen met het Rijksinpassingsplan 
op het zelfde moment in procedure gebracht. Vanaf 4 
maart liggen het ontwerp inpassingsplan, het MER en de 
ontwerpvergun ningen en ont hef fingen ter inzage. Vanaf 
dan kan iedereen kan daarop gedurende zes weken een 
zienswijze geven. 

Na die periode bekijken de betrokken overheden wat er  
met de zienswijzen gedaan kan worden. De stukken zijn 
te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website 
van Bureau Energie Projecten en zijn ook in te zien op het 
gemeentehuis van Kapelle.

Volgens planning worden de plannen in de tweede helft 
2016 definitief vastgesteld. Wie het daar niet mee eens is, 
kan terecht bij de Raad van State. Hiervoor is het wel van 
belang dat er een zienswijze is ingediend. De verwachting 
is dat de procedure in de eerste helft 2017 afgerond wordt 
waarna de bouw van dit tracé van start gaat.

Planning

Tweede helft 2016

Vaststellen definitief inpassingsplan  
en beroep Raad van State

Half 2017

Start bouw

2016
2017

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Eerste helft 2016

Publicatie ontwerp ontwerp inpassingsplan



Besluit over ondergronds

Uitkomst onderzoek ondergrondse hoogspanningskabel:
De leveringszekerheid komt in het geding

In de afgelopen maanden is door TenneT zorgvuldig onderzoek  
gedaan naar de mogelijkheden voor het wel of niet gedeeltelijk  
ondergronds brengen van nieuwe 380 kVhoogspanningsverbindingen.  
Met de uitkomsten van deze onderzoeken en berekeningen en de  
second opinion van ingenieursbureau Tractebel, heeft de minister  
een besluit genomen.

Niet ondergronds tussen Borssele en 
Rilland
Op basis van de onderzoeken en berekeningen is 
geconcludeerd dat ondergrondse aanleg op dit tracé 
niet mogelijk is. Er kunnen dan te hoge spanningspie
ken ontstaan op zowel het 380 kVstation Borssele als 
op het 380 kVstation Rilland. Hierdoor kunnen 
storingen zoals stroomuitval ontstaan. Dit heeft voor 
een belangrijk deel te maken met de complexe 
aansluiting van wind op zee bij Borssele. Bij onder

grondse aanleg van (een deel van) dit tracé is de leve
ringszekerheid onvoldoende gegarandeerd. Vanuit de 
taak als landelijk netbeheerder vindt TenneT dit niet 
verantwoord. De second opinion van Tractebel en de 
nadere berekeningen die op advies van Tractebel zijn 
uitgevoerd bevestigen de conclusie dat met ondergrondse 
aanleg op dit tracé de leveringszekerheid onvoldoende is 
gegarandeerd. De minister heeft dan ook geconcludeerd 
dat ondergrondse aanleg van delen van dit tracé niet aan 
de orde is.

Achtergrond
In de eerste helft van 2015 heeft TenneT aan de minister 
van Economische zaken aangegeven dat, onder bepaalde 
voor waarden, meer ondergrondse aanleg bij  
380 kVhoogspanningsverbindingen mogelijk is. Dit kan 
in bijzondere gevallen toegepast worden bij het oplossen 
van ruimtelijke knelpunten. De minister heeft hierover 
toen de Tweede Kamer geïnformeerd. Aanleiding waren 
de eerste onderzoeksresultaten van de 10 kilometer 
ondergrondse verbinding in de Randstad. Vervolgens 
heeft de minister TenneT en ingenieurs bureau Tractebel 
gevraagd uitgebreider onderzoek te doen of en zo ja 
hoeveel ondergrondse aanleg mogelijk is, onder meer 
voor het traject tussen Borssele  Rilland.  
Eind 2015 zijn de onderzoeken afgerond en heeft de 
minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
uitkomsten hiervan. Ook heeft hij aangegeven wat de 
resultaten betekenen voor de verschillende projecten, 
waaronder ZuidWest 380 kV West. De brief aan de 
Tweede Kamer en de achterliggende rapporten vindt u op 
de website www.zuidwest380kv.nl.



Besluit over ondergronds

Uitkomst onderzoek ondergrondse hoogspanningskabel:
De leveringszekerheid komt in het geding

Ruimtelijke ordening 
Zeker bij een bovengrondse verbinding is een goede 
inpassing in het landschap belangrijk. Al vanaf het 
begin is voor ZuidWest 380 kV West gekeken hoe dat 
het beste kan. Daarom wordt bijvoorbeeld de nieuwe  
380 kVverbinding in het eerste deel van het tracé 
gecombineerd met de bestaande 380 kVverbinding 
en in het tweede deel met de bestaande 150 kVver
binding. Na de bouw verdwijnen deze bestaande 
verbindingen uit onder meer het natuurgebied de Zak 
van ZuidBeveland. Door de verbinding ook nog te 
bundelen met een bestaande verbinding wordt op 
regionale schaal gezien een verbeterslag gemaakt in 
het voordeel van het open Zeeuwse landschap. 

Om tot het definitieve tracé te komen zijn op verzoek 
van en in overleg met betrokken overheden, grond
eigenaren, bewoners en (natuur)organisaties de 
nodige kleine en grotere optimalisaties in het tracé 
door gevoerd. Ook is in overleg met betrokken 
partijen gekomen tot voorstellen voor een goede 

landschap pelijke inpassing zoals het planten van heel 
veel bomen en het maken van een informatiepunt bij de 
Oosterschelde. In het landschapsplan dat bij het 
ontwerp inpassingsplan ter inzage ligt staat precies 
be schreven wat er allemaal gedaan wordt.



Een landschapsplan voor het Zeeuwse Landschap

Door de aanleg van de nieuwe verbinding komt er 45 kilometer aan hoogspanninglijnen 
bij. Met de keuze van het tracé is rekening gehouden met lokale wensen, belangen en 
natuur. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er totaal 42 kilometer wordt 
afgebroken. 21 kilometer 380 kV en 21 kilometer 150 kV. We investeren veel  
geld in het aanplanten van nieuwe bomen en struiken. Niet alleen langs het nieuwe 
tracé, maar ook rondom de 380 kVverbinding die wordt afgebroken. 

ZuidBeveland is een landschap dat gekenmerkt wordt 
door kleine polders en talloze binnen dijken. Het gebied 
is sinds de twaalfde eeuw ontstaan door talloze inpolde
ringen. Het is een prachtig gebied met waardevolle 
natuur en landschapselementen als welen, grenslinden, 
kreken, vliedbergen en kleine dorpen. Niet voor niets is 
de Zak van ZuidBeveland aangewezen als Waardevol 
Cultuur landschap en sinds 2005 onderdeel van 
Nationaal Landschap ZuidwestZeeland. Door dit mooie 
gebied loopt ook de 380 kVhoogspanningsverbinding. 
Door de aanleg van de nieuwe, gecombineerde 380 
kVhoogspannings verbinding wordt deze bestaande 
verbinding afge broken. En dat is goed nieuws omdat we 
de ‘gaten’ die in het landschap vallen zorgvuldig 

opvullen met nieuwe beplanting. 200 bomen worden 
door aanleg van de nieuwe verbinding gekapt.  
Maar hier komen circa 1300 bomen en bijna twee 
hectare bos voor terug. Ook in de gemeenten Kapelle en 
Reimerswaal zijn voorstellen gedaan voor landschappe
lijke inrichting langs het nieuwe tracé, waaronder het 
planten van rijen bomen. Alle voorstellen zijn terug te 
vinden in het landschapsplan.

Feiten en cijfers

Wat leggen we aan of komt erbij?
   48 kilometer 380 kVverbinding tussen Borssele 
en Rilland

   107 wintrackmasten

Wat breken we af of verdwijnt?
    21 kilometer 150 kVverbinding tussen  
WillemAnnaPolder en Rilland

   21 kilometer 380 kVverbinding in de Zak van 
ZuidBeveland

   131 vakwerkmasten



Een landschapsplan voor het Zeeuwse Landschap

Huidige 
situatie

Na afbreken 
bestaande  
380kV-lijn

en uitvoering 
landschapsplan
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Legenda

  Voorgenomen tracé  

Borssele-Rilland
  Kabelverbindingen

Bestaande verbinding:
  150 kV-bovengronds

  380 kV-bovengronds

  bestaande verbinding  

 wordt afgebroken

 Fotolocatie en kijkrichting

!   Bestaande  

150 kV-station

!   Bestaande  

380 kV-station

!   Nieuw te bouwen  

380 kV-station

   Locatie  

inpassings- 

maatregelen 

1

2

3

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

Huidige situatie

Huidige situatie



Meer informatie
Voor meer informatie over ZuidWest 380 kV, ver wijzen wij u graag naar  
de algemene brochure; ZuidWest 380 kV, Een nieuwe verbinding van  
Borssele naar Tilburg. Daarnaast kunt u alle achtergrondinformatie en  
actuele berichtgeving nalezen op onze website: www.zuidwest380kv.nl.  
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich  
via onze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureauenergieprojecten.nl
www.zuidwest380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  
van Economische Zaken, het ministerie 
van Infra structuur en Milieu en TenneT.

maart 2016 

Aan de inhoud van dit document  
kunnen geen rechten worden ontleend.
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