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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  
Zuid-West 380 kV-verbinding. 

Inhoudsopgave



Het definitieve inpassingsplan voor het project  
Zuid-West 380 kV west ligt samen met de vergunningen 
die nodig zijn voor deze verbinding ter inzage.
Daarmee is het project weer een stapje verder richting  
de realisatie van deze belangrijke nieuwe hoogspannings-
verbinding.
In deze fase kunnen belanghebbenden die het niet eens 
zijn met het definitieve inpassingsplan beroep instellen bij 
de Raad van State. Hiervoor moet u wel al bij het ontwerp 
Inpassingsplan een zienswijze hebben ingediend. In deze 
nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe en waar u in 
beroep kunt gaan.

Er zijn veel zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat 
en per thema beantwoord. Voor alle zienswijzen en  
de reactie hierop in de zogenaamde ‘Nota van  
Antwoord zienswijzen’ verwijzen we u graag naar  
www.bureau-energieprojecten.nl. De ministers van 
Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben 
naar aanleiding van de zienswijzen, eerdere wensen van 
bijvoorbeeld grondeigenaren en om een aantal technische 
of veiligheidsredenen nog een aantal wijzigingen in het 
tracé aangebracht. Helaas is het niet mogelijk om aan 
ieders bezwaren tegemoet te komen . Wat voor de één 
positief is kan voor een ander weer een belemmering zijn. 

We hebben alle belangen zo goed als mogelijk gewogen.  
Een groot aantal van de zienswijzen komt uit Krabbendijke. 
Sinds de start van dit project was duidelijk dat hier een 
aandachts/knelpunt lag. Met de nieuwe technische 
mogelijkheden zou op termijn een stukje van de bestaande 
verbinding ter hoogte van Krabbendijke onder de grond 
kunnen worden gelegd. Meer hierover vindt u op  
pagina 6 van deze nieuwsbrief.

 Op dit moment is TenneT druk bezig met de laatste fase van 
de aanbesteding zodat, na een positieve uitspraak van de 
Raad van State, de aannemer daarna meteen kan starten. 
Verder zijn de rentmeesters van TenneT al gestart met 
gesprekken over het sluiten van zakelijk recht overeen-
komsten met grondeigenaren. TenneT mag dan, als de  
Raad van State een positieve uitspraak doet, de grond van 
anderen betreden, aan het werk en heeft ook afspraken  
voor de toekomst. 

Helaas is het niet mogelijk gebleken om tot een tracé te 
komen zonder gevoelige bestemmingen. Ook met deze 
mensen is/gaat TenneT in gesprek. Voor deze mensen is  
dit vaak ingrijpend, bijvoorbeeld als ze besluiten om te gaan 
verhuizen. Daarom wordt de tijd genomen om dit proces 
zorgvuldig te doen. 

Begin volgend jaar kunt u een volgende nieuwsbrief 
verwachten met informatie over hoe zo’n procedure bij de 
Raad van State eruit ziet. Actuele informatie vindt u op 
www.zuid-west380kv.nl.
U kunt hier eventueel ook vragen stellen.

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

Voorwoord

Ter inzage legging definitief inpassingsplan



In Nederland zijn drie locaties aangewezen als belangrijke plaatsen voor de productie van elektriciteit.  
De Maasvlakte, Eemshaven en Borssele. Zeeland speelt hierdoor een belangrijke rol in de energievoorziening van 
Nederland, zowel op het gebied van duurzame energie als op het gebied van leveringszekerheid, van Nederland.  
De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland is dan ook een noodzakelijke uitbreiding.

Iedereen wil altijd en overal gebruik kunnen maken van 
elektriciteit. TenneT zorgt ervoor dat iedereen vrijwel 
altijd stroom heeft. Daarom investeert TenneT door heel 
Nederland in onderhoud, vernieuwing en vervanging van 
de hoogspanningsnetten.

In Zeeland wordt relatief veel elektriciteit opgewekt 
waardoor het hoogspanningsnet zwaar belast is.  
De bestaande 380 kV verbinding vanuit Borssele naar de 
landelijke ring zit vol. Onderhoud aan dit hoogspannings-
net is nu vrijwel onmogelijk zonder dat de productie van 
elektriciteit in Zeeland moet worden teruggebracht.  
De nieuwe verbinding brengt hier verandering in.

Nut en noodzaak

Zeeland speelt cruciale rol in (duurzame) energievoorziening

Impressie van de toepassing van een wintrack mast

Werkzaamheden aan het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Rilland

Omdat de bestaande verbinding vol is, is er geen ruimte 
meer om nieuwe (grootschalige) productie aan te sluiten. 
De nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland zorgt 
ervoor dat er voldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit 
beschikbaar is voor nieuwe (grootschalige) opwek zoals 
windenergie op zee en windenergie op land. Concreet 
betekent dit dat ook de duurzaam opgewekte elektriciteit 
van de windparken die nu voor de kust bij Borssele 
worden gebouwd, zo getransporteerd kan worden naar 
de rest van Nederland. De twee windparken vormen een 
belangrijk aandeel in de Nederlandse doelstelling voor 
het verduurzamen van de Nederlandse productie van 
elektriciteit.



Vergunningen
De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt door de 
Zeeuwse gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal. 
Om de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele 
en Rilland mogelijk te maken, moeten bestemmingsplan-
nen van deze gemeenten worden aangepast. De ministers 
van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu 

hebben hiervoor een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. 
Daarnaast is een aantal besluiten (vergunningen en  
ontheffingen) nodig. Deze zijn gelijktijdig met het inpas-
singsplan voorbereid. Zo zijn er omgevings vergunningen 
aangevraagd bij betrokken gemeenten, zijn ontheffingen 
aangevraagd voor het kruisen van wegen en spoorwegen, 
voor de Flora- en faunawet en water vergunningen. Ook zijn 
er vergunningen aangevraagd voor de Natuurbeschermings-
wet en de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. Aan zowel 
het inpassingsplan als de vergunningen ligt een milieueffect-
rapport (MER) ten grondslag waarin de gevolgen voor het 
milieu in beeld zijn gebracht. De vergunningen zijn samen 
met alle andere stukken te vinden op  
www.bureau-energieprojecten.nl.

Zorgvuldige behandeling van zienswijzen
Van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016 
hebben het ontwerp inpassingsplan, het MER en de ont-
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werpbesluiten voor de nieuwe hoogspanningsverbinding  
van Borssele naar Rilland, Zuid-West 380 kV west, ter 
inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan kon iedereen die 
dat wilde zienswijzen indienen en konden overheden een 
reactie geven. Binnen de inspraaktermijn zijn in totaal 1115 
ziens wijzen ingediend, waarvan er 154 uniek waren. 
Daarnaast hebben drie overheden op de ontwerp-
besluiten gereageerd. 

Alle ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd 
en indieners hebben een ontvangstbevestiging ontvan-
gen, met een registratienummer. Het registratienummer 
zorgt ervoor dat de indiener van een zienswijze gemak-
kelijk het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer kan 
opzoeken. In de Nota van Antwoord zienswijzen worden 
de zienswijzen samengevat en per thema beantwoord.  
Ook wordt aangegeven of zienswijzen aanleiding hebben 
gegeven om de definitieve besluiten te wijzigen.  

In de afgelopen jaren is er veelvuldig en zorgvuldig 
overleg geweest met bewoners, ondernemers, gemeen-
ten en andere bevoegde gezagen over de besluiten die de 
ministeries van Economische Zaken als Infrastructuur & 
Milieu hebben genomen. Er zijn veel partijen met ieder 
hun eigen belangen betrokken bij het project. Ook zijn er 
belangen op regionaal en nationaal niveau. Helaas is het 
niet mogelijk om aan al deze belangen tegemoet te 
komen. Het definitieve tracé is door een zorgvuldige 
weging van alle belangen tot stand gekomen. 



Deze Nota ligt nu tegelijk met het definitieve inpassings-
plan en de definitieve besluiten ter inzage. Alle indieners 
van een zienswijze hebben een brief gekregen met 
informatie over deze fase van het proces, waar de 
stukken ter inzage liggen etc. Zij kunnen aan de hand van 
het reactie- en/of zienswijzenummer bekijken wat er 
met hun zienswijze  
of reactie is gedaan.

Hoe kunt u een beroep instellen?
Rekening houdend met de zienswijzen en reacties is het 
inpassingsplan door de ministers van EZ en IenM 
vastgesteld en zijn de overige besluiten door de  
betreffende bevoegde gezagen verleend.  

Van vrijdag 2 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 
2017 liggen deze tijdens reguliere openingstijden ter  
inzage bij de gemeente Kapelle: Kerkplein 1, 4420 AC 
Kapelle. De stukken kunt u ook online  via  
Bureau Energieprojecten. 

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend 
op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van 
deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken. Meer informatie over 
hoe u beroep kunt indienen en waar het beroep aan moet 
voldoen, leest u hier. 

Beroep instellen 
Belanghebbenden die eerder een zienswijze  
hebben ingediend, en zij die niet verweten kan 
worden dit eerder niet te hebben gedaan, zoals 
bij wijzigingen, kunnen een beroep instellen op 
het definitieve inpassingsplan. Het is mogelijk dat 
het tracé inmiddels zodanig is gewijzigd, dat u er 
als belanghebbende last van ondervindt. Ook in 
dat geval is het mogelijk om een beroep in te 
stellen. Het definitieve inpassingsplan ligt ter 
inzage in de gemeente Kapelle en is het te vinden 
op de website van Bureau Energieprojecten 
(www.bureau-energieprojecten.nl)
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-west-borssele-rilland
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/12/stcrt-2016-64872.pdf


Ondergrondse aanleg in Zeeland is mogelijk mits het deel in 
Brabant al is gerealiseerd. De nieuwe 380 kV-verbinding is 
echter nú nodig, zoals blijkt uit de nut en noodzaak, ook 
voor het aansluiten van de nieuwe windparken op zee. 
Wachten tot het Brabantse deel is gerealiseerd is daarmee 
geen realistische optie. De passage van Krabbendijke wordt 
in de regio (ook bestuurlijk) gezien als een groot knelpunt. 
Dit wordt bevestigd door het grote aantal zienswijzen dat 
afkomstig is uit Krabbendijke. De minister van Economische 
Zaken heeft hieraan tegemoet willen komen. 

De minister heeft 20 juli 2016 in een brief aan de Provincie 
Zeeland toegezegd samen met TenneT te bezien of een deel 
van de bestaande 380 kV verbinding (dat is de verbinding 
bestaande uit traditionele vakwerkmasten die het dichtst bij 
de kern van Krabbendijke ligt) bij Krabbendijke onder-
gronds kan worden gebracht (ook wel verkabeld).  

In verband met de stabiliteit van het net kan de  
verkabeling pas aan de orde zijn wanneer het tracédeel 
Zuid-West 380 kV oost is gerealiseerd. Dit is naar  
verwachting niet vóór 2024. Er gaat al wel een werkgroep 
(vertegenwoordigers van provincie, gemeente en  
TenneT) aan de slag om samen met de omgeving te 
onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn en  
om de toezeggingen vorm te geven.

Krabbendijke:

Samen kijken waar verkabeling mogelijk is

Al vanaf de keuze van het voorgenomen tracé in 2011 is de situatie bij 
Krabbendijke een aandachtspunt geweest. Er is sprake van stapeling 
(cumulatie) van (ruimtelijke) factoren (bestaande hoogspanningsverbinding, 
buisleidingenstraat, spoorlijn, nieuwe hoogspanningsverbinding) in een  
smalle strook tussen de Oosterschelde en de kern Krabbendijke. 



Meer informatie
U kunt achtergrondinformatie en actuele berichtgeving nalezen op  
www.zuid-west380kv.nl. 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen,  
dan kunt u zich via deze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
www.zuid-west380kv.nl

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

december 2016 

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