
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. 

Nieuwsbrief

In afwachting van de uitspraak
Tot 13 januari 2017 lagen de definitieve besluiten en het inpassingsplan 
voor Zuid-West 380 kV west ter inzage bij de gemeente Kapelle en online 
bij bureau Energieprojecten. Geïnteresseerden die eerder een zienswijze 
op de voorlopige plannen hadden ingediend, konden beroep aantekenen 
tegen de plannen bij de Raad van State. Bij de Raad van State zijn 37 
beroepen ingesteld. 

“In gesprek blijven is erg belangrijk”
Joost Nass is zelfstandig rentmeester. Voor TenneT werkt hij met vier 
andere collega rentmeesters in de regio Zuid-West west, ofwel Zeeland. 
Voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland 
gaan Joost en zijn collega’s in gesprek met zo’n 180 eigenaren en  
gebruikers. 

Binnenkort staan wij in Kruiningen voor u klaar
Nog dit jaar opent TenneT een informatiecentrum waar iedereen terecht 
kan voor informatie over werkzaamheden aan de nieuwe verbinding.  
In het oude stationsgebouw bij het treinstation Kruiningen-Yerseke kunt  
u dan terecht voor meer informatie of als u vragen heeft. Ook kunt u er 
meer te weten komen over andere projecten van TenneT in de regio.
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Verklarende woordenlijst
Wat betekenen die moeilijke  
woorden eigenlijk?
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Het definitieve inpassingsplan van Zuid-West 380 kV west 

heeft van 2 december 2016 t/m 13 januari 2017 ter inzage 

gelegen. Er zijn 37 beroepen op het inpassingsplan ingediend. 

Op dit moment ligt de reactie daarop van de Ministeries van 

Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu bij de Raad 

van State. TenneT heeft de beide Ministeries hierbij onder-

steund en geadviseerd. Het is nog niet bekend wanneer de 

zitting bij de Raad van State hierover plaats vindt. Zodra de 

datum bekend is, zullen we dat op de website vermelden. 

Meer informatie over hoe zo’n procedure bij de Raad van 

State werkt vindt u op bladzijde 4.

Hoe het straks verder gaat met het project is afhankelijk van de 

uitspraak van de Raad van State. Als de uitvoering van het pro-

ject kan beginnen, is het van belang goed voorbereid te zijn.

Zo worden er momenteel, waar mogelijk, al gesprekken 

gevoerd met grondeigenaren en pachters over de af te sluiten 

zakelijk recht overeenkomsten. Deze zijn nodig om straks op 

de grond van iemand anders de nieuwe hoogspanningsverbin-

ding te kunnen bouwen en beheren. Hierover leest u verderop 

in deze nieuwsbrief meer. 

De ervaring in andere projecten heeft geleerd dat, als de bouw 

van een project start, dit vragen oproept bij de omgeving. 

Nog dit jaar opent TenneT een Informatiecentrum in het oude 

stationsgebouw van treinstation Kruiningen/Yerseke. Hier 

Magnetische en elektrische velden
Elektrisch veld

Een elektrisch veld ontstaat wanneer er een verschil is in 

spanning tussen een voorwerp en zijn omgeving. Anders 

gezegd: een elektrisch veld is het effect van aantrekking of 

afstoting van een bepaalde elektrische lading door een andere 

elektrische lading. Wanneer een lamp met het elektriciteitsnet 

verbonden is, ontstaat een elektrisch veld; ook wanneer de 

lamp uit staat. De sterkte van het elektrisch veld hangt samen 

met de hoeveelheid aanwezige spanning en wordt uitgedrukt 

in volt per meter. Er is bij een hoogspanningsverbinding sprake 

van een elektrisch veld als er spanning op de geleiders staat. 

Het elektrisch veld neemt toe naarmate de spanning groter 

is en de afstand tot de geleiders kleiner is. De sterkte van het 

elektrisch veld vermindert dus naarmate de afstand tot de 

hoogspanningslijn groter wordt. Het elektrisch veld wordt 

beïnvloed door de aanwezigheid van allerlei soorten objecten 

en materialen die het veld afschermen, zoals gebouwen en 

bomen. Zo is de sterkte van het elektrisch veld in een woning 

als gevolg van een hoogspanningslijn doorgaans minder 

dan 10 % van de sterkte van het elektrisch veld buiten. Ook 

grond schermt het elektrisch veld af, zodat op maaiveld boven 

ondergrondse hoogspanningskabels geen sprake is van een 

elektrisch veld. De invloed van een elektrisch veld op de 

omgeving is verder te verminderen tot een niveau waarop het 

elektrisch veld geen noemenswaardige invloed meer heeft 

op de omgeving van de bron door het treffen van technische 

maatregelen, zoals het ophangen van een compensatiegeleider 

onder de geleiders in een hoogspanningsverbinding. 

Magnetisch veld

Een magnetisch veld ontstaat wanneer een elektrische stroom 

door een elektriciteitsdraad (geleider) loopt. De sterkte van 

het magnetisch veld hangt direct samen met de hoeveelheid 

stroom die door de elektriciteitsdraad gaat. De sterkte van 

het magnetisch veld wordt uitgedrukt in microtesla, een 

miljoenste deel van een tesla. De magnetische velden rond een 

hoogspanningslijn- of kabel worden extreem-laagfrequente 

(ELF) velden genoemd. 

Magneetveldzone
De zone rondom hoogspanningslijnen, waarbinnen het  

jaargemiddelde van het magnetische veld hoger is dan  

0,4 microtesla. De breedte van deze zone is afhankelijk van 

kunt u, ter zijne tijd terecht voor allerlei informatie en vragen. 

Meer informatie hierover leest u in deze nieuwsbrief. 

Dit is de laatste nieuwsbrief in gedrukte vorm. We gaan in de 

toekomst zo veel mogelijk nieuws digitaal te verspreiden.

Dat doen we via online magazines, nieuwsbrieven en onze 

 website www.zuid-west380kv.nl/borssele-rilland.  

Wilt u in de toekomst digitaal informatie over het project  

ontvangen en heeft u zich nog niet aangemeld, gaat u dan naar 

www.zuid-west380kv.nl/borssele-rilland en meld u aan voor  

de nieuwsbrief. U ontvangt het nieuws dan voortaan rechtstreeks 

in uw mailbox.

Bent u nog niet zo online georiënteerd? Dan maken we voor u 

graag een uitzondering. Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt 

u uw e-mailadres invullen of aangeven dat u de nieuwsbrief liever 

in uw brievenbus ontvangt. U kunt de antwoordkaart kosteloos 

naar ons terugsturen. 

Sandra van Weyenberg-Quik, projectleider Zuid-West 380 kV 

West, Ministerie van Economische Zaken.

Jos van Jole, projectleider Zuid-West 380 kV, TenneT

verschillende factoren. De breedte wordt berekend op basis van 

de berekeningswijze, zoals vastgesteld door het RIVM.

Indicatieve magneetveldzone: de maximale magneetveld-

zone, berekend op basis van conservatieve aannames. Met deze 

zone wordt een tracé uitgewerkt. Het RIVM publiceert een 

atlas waarin indicatieve zones voor magneetvelden van  

alle bovengrondse hoogspanningslijnen zijn opgenomen.  

De indicatieve zones zijn de meest ruime afstanden waar 

rekening mee moet worden gehouden. 

Specifieke magneetveldzone: De magneetveldzone  

waarbij rekening is gehouden met de feitelijke situatie op  

een bepaald punt in het tracé.

Gevoelige bestemmingen
Plekken waar kinderen tot 15 jaar gedurende minimaal een 

jaar langdurig, oftewel meer dan 14 uur per dag, verblijven, 

zoals woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen 

met daarbij behorende tuinen/erven en buitenruimten, 

zoals speelplaatsen bij een school. Bij het bouwen van een 

nieuwe verbinding wordt, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, 

vermeden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen 

langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse 

hoogspanningslijnen, aangeduid als de magneetveldzone.

Rentmeester
Vastgoeddeskundigen en adviseurs die in opdracht van TenneT 

afspraken maken met grondeigenaren over de aanleg van de 

ZuidWest 380 kV west hoogspanningsverbinding.

Zakelijk recht overeenkomst
Een privaatrechtelijke overeenkomst tussen TenneT en een 

grondeigenaar en/of zakelijk gerechtigden, waarin beide  

partijen aangeven dat TenneT de in de overeenkomst 

aangegeven grond mag gebruiken voor de aanleg en 

instandhouding van de hoogspanningsverbinding.

Betredingstoestemming
Voor het uitvoeren van o. m. cultuurtechnische, bodem-,  

wateren flora & faunaonderzoeken wordt toestemming  

gevraagd aan eigenaren en gebruikers van de percelen  

waarop deze worden uitgevoerd. Deze toestemming heet 

betredingstoestemming.

Voorwoord
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De Raad van State heeft deze beroepen toegestuurd aan het 

Ministerie van Economische Zaken. Samen met het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de ministe-

ries inmiddels een verweerschrift opgesteld en aan de Raad 

van State gestuurd. In zo’n verweerschrift geven de 

ministeries, voor zover mogelijk, antwoord op vragen uit de 

beroepen. Waar nodig hebben de ministeries TenneT om 

advies gevraagd bij de beantwoording. 

Naar aanleiding van de ingestelde beroepen plant de Raad 

van State een zitting in Den Haag (bij het samenstellen van 

deze nieuwsbrief was de datum van de zitting nog niet 

bekend – red.). De datum van deze zitting is mede afhanke-

lijk van de vraag of de Raad van State advies inwint bij zijn 

adviesorgaan, de stichting STAB (Stichting Advisering 

Bestuursrechtspraak). 

Tijdens de zitting krijgen diegene die een beroep hebben 

ingesteld, de Ministeries en TenneT de mogelijkheid om – 

naar aanleiding van de ingediende beroepschriften – vragen 

van de Raad van State te beantwoorden. De uitspraak van 

de Raad van State volgt in principe zes weken na de zitting. 
5

In afw
achting van de uitspraak

Tot 13 januari 2017 lagen de definitieve besluiten en het 

inpassingsplan voor Zuid-West 380 kV west ter inzage bij 

de gemeente Kapelle en online bij bureau Energieprojecten. 

Geïnteresseerden die eerder een zienswijze op de 

voorlopige plannen hadden ingediend, konden beroep 

aantekenen tegen de plannen bij de Raad van State.  

Bij de Raad van State zijn 37 beroepen ingesteld. 

Raad van State 

In afwachting van de uitspraak
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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 
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Joost Nass is zelfstandig rentmeester. Voor TenneT werkt hij met vier 

andere collega rentmeesters in de regio Zuid-West west, ofwel 

Zeeland. Voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele 

en Rilland gaan Joost en zijn collega’s in gesprek met zo’n 180 

eigenaren en gebruikers. Het doel dat de rentmeesters nastreven is in 

goed overleg met de grondeigenaar een zakelijkrecht overeenkomst 

afsluiten om de bouw van de nieuwe verbinding op die percelen 

mogelijk te maken, waarbij er zo goed mogelijk naar de belangen  

van de grondeigenaar gekeken wordt.

9

Joost vertelt dat de rentmeester vroeger de bezittingen van de 

adel beheerde: “De rentmeester zorgde dat alles in en om het 

landgoed goed verliep, zoals het innen van de pacht en het 

onderhoud van het landgoed. Begin 20ste eeuw hebben 

rentmeesters een professionaliseringsslag doorgemaakt en 

zich verenigd in de NVR, de Nederlandse Vereniging voor 

Rentmeesters. De rentmeesters verrichten werkzaamheden 

volgens een gedragscode, waarop de leden zijn aan te 

spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en 

integriteit hoog in het vaandel.

De rentmeester is vroeg in het proces 
betrokken
Anders dan vroeger houdt een rentmeester zich tegenwoordig 

ook bezig met werkzaamheden op het raakvlak van stedelijk 

en landelijk vastgoed. Joost: “Juist daar ontwikkelt de overheid 

vaak projecten en heeft de rentmeester een cruciale rol in het 

verbinden van beiden. Als rentmeester word je door TenneT 

al vroeg in het proces ingeschakeld. Wanneer er een voor-

keurstracé is ontwikkeld, worden de mastlocaties onderzocht 

en worden er boringen en sonderingen op toekomstige 

mastlocaties gedaan. Het is dan van belang dat de rentmeester 

al in gesprek is met de grondeigenaar, want we mogen 

natuurlijk niet zonder toestemming de grond betreden. 

Voorafgaand worden er informatieavonden gehouden waarin 

de plannen op hoofdlijnen worden toegelicht. Uiteindelijk 

worden er kaarten gemaakt waarop de masten zijn ingete-

kend. Deze bespreken wij dan weer met de grondeigenaar.”

Algemeen- versus persoonlijk belang
Als rentmeester laveer je vaak tussen het benadrukken van het 

algemeen belang en het zo goed mogelijk wegen van het 

persoonlijk belang. “Dat is natuurlijk wel eens lastig. 

Vanzelfsprekend hebben grondeigenaren allerlei vragen en 

komen ze vaak zelf ook met alternatieven. Daar luisteren we 

natuurlijk goed naar en waar het kan, nemen we suggesties 

van grondeigenaren mee. Als rentmeester heb je geen invloed 

op het proces, maar zeker wel op de uitkomst. Dat de 

verbinding er komt is immers duidelijk, van belang is dat de 

verwachte schade wordt bepaald en de daadwerkelijke schade 

zoveel mogelijk wordt beperkt, daarnaast moeten de 

afspraken goed worden vastgelegd. Daarom is het belangrijk-

ste om in gesprek te blijven,” aldus Joost.

“Zeker de grondeigenaar moet tevreden 
zijn” 
Op de vraag wat zijn werk nu zo leuk maakt, antwoordt Joost: 

“Een dossier naar tevredenheid van alle partijen afronden is 

een enorme uitdaging, maar ook gelijk wat mijn werk leuk 

maakt. Ik beheer tussen de 30 en 40 dossiers en vaak van het 

begin: voorkeurstracés, tot het eind: schadeafhandeling.  

Als een dossier dan uiteindelijk is afgesloten en zowel de 

opdrachtgever, in dit geval TenneT, maar zeker de grond-

eigenaar tevreden is, dan ben ik het ook.”     

“In gesprek blijven is erg belangrijk”

Rentmeester Joost Nass:

“In gesprek blijven is erg belangrijk”

Joost Nass



1110 1111

“M
ooi om

 te zien hoe m
ensen van verschillende organisaties zo snel goed sam

en kunnen w
erken”

Nog dit jaar opent TenneT een informatiecentrum over de 

werkzaam heden aan de nieuwe hoogspanningsverbinding.  

In het oude stationsgebouw bij het treinstation Kruiningen- 

Yerseke kunt u dan terecht voor meer informatie of als u  

vragen heeft. Ook kunt u er meer te weten komen over  

andere projecten van TenneT in de regio.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen. 

Het informatiecentrum zal gebruikt gaan worden voor 

informatieavonden, werkbezoeken en vergaderingen. Als we 

gestart zijn met de bouw, zal het informatiecentrum ook een 

aantal uur per week geopend zijn. U kunt dan gewoon binnen 

lopen met een vraag of de voortgang van het project komen 

bekijken. Wanneer het informatiecentrum precies open gaat, 

is nog niet helemaal duidelijk. Ook de openingstijden moeten 

we nog bekijken. We houden u hierover graag op de hoogte 

via www.zuid-west380kv.nl en in de nieuwsbrief.

Alles weten over Zuid-West 380 kV west?

Binnenkort staan wij voor u klaar  
in Kruiningen

Kim Berkers van Heijmans/Europoles:

“Mooi om te zien hoe mensen van 
verschillende organisaties zo snel  
goed samen kunnen werken”

Kim Berkers van Heijmans/Europoles staat te popelen om 

nu ‘echt’ aan het werk te gaan in Zeeland. De 43 jarige 

projectleider bouwt al zeventien jaar aan allerlei grote 

infrastructurele door heel Nederland. Wanneer alle  

plannen onherroepelijk zijn, is Kim namens Heijmans/

Europoles straks verantwoordelijk voor de bouw van 

Zuid-West 380 kV west, de nieuwe hoogspannings-

verbinding tussen Borssele en Rilland. Achter de  

schermen is hij al een tijdje met het project bezig.

“Afgelopen jaar ben ik al druk geweest met het voorbereiden 

van de tender. TenneT schrijft een opdracht uit en als bedrijf 

of bedrijven samen kun je dan een voorstel indienen. Dat 

hebben Heijmans/Eurpoles dus gedaan. Vanuit de uitvoering 

heb ik veel ervaring, dat is heel handig als je een dergelijk 

voorstel wilt uitwerken. Tijdens de tender hebben we ook al 

overleg gehad met TenneT, dan krijg je al een idee over hoe 

we met elkaar kunnen samenwerken. Naar aanleiding van dat 

contact en onze voorbereiding, hebben we in november 2016 

een aanbieding gedaan en kregen we een paar weken later te 

horen dat Heijmans/ Europoles het werk mag gaan doen.  

Bij zowel Heijmans als Europoles ging de vlag uit! We hadden 

zeker het gevoel dat de samenwerking goed liep, maar het 

blijft natuurlijk altijd spannend of de aanbieding ook daad-

werkelijk aan de verwachtingen voldoet. En dat is bevestigd.” 

Samenwerking opzoeken
Kim komt zelf niet uit Zeeland, maar heeft wel veel zin om in 

de provincie aan de gang te gaan. “Als projectleider werk ik 

door heel Nederland. Zeeland is een prachtige provincie en 

wij zijn vereerd dat we mee mogen werken aan de verbetering 

van het net in Zeeland, aan de verduurzaming, maar toch 

zeker ook een stuk kwaliteitsverbetering voor de Zeeuwen.  

Er komen immers minder masten in het landschap terug.  

We begrijpen overigens zeer goed, dat de bouw van een 

dergelijke verbinding soms lastig is voor de omgeving. Dat is 

één van de redenen om samen met TenneT het omgevings-

management snel op te starten. Ik hoop dat men beseft dat wij 

niet kunnen veranderen dat de lijn er komt, wat we wel 

kunnen doen is de samenwerking opzoeken. Dat zullen we 

dan ook zeker niet nalaten!”

Voorbereidingen in volle gang
Inmiddels zijn Kim en zijn collega’s dan ook druk met de 

voor bereidingen. Kim: “Al het papierwerk is gecontroleerd en 

geparafeerd, dat was al de eerste flinke klus. Nu is het zaak om 

ons team te gaan enthousiasmeren, ik verwacht daar eigenlijk 

weinig problemen, want iedereen heeft er veel zin in. Naast 

zaken als procesmanagement is ook omgevingsmanagement 

al opgestart. Heijmans/ Europoles hecht, zoals ik eerder al 

aangaf, echt waarde aan de samenwerking en afstemming met 

de omgeving. Hoewel we nog allerlei plannen aan het 

afstemmen zijn, merkt je in de organisatie een verschil: het is 

geen voorstel meer, we gaan nu voor het ‘echie’. Ik vind het 

mooi om te zien hoe mensen van verschillende organisaties zo 

snel goed samen kunnen werken. Daar krijg ik energie van.  

Ik heb er echt zin in!”

Kim Berkers 
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Meer informatie
Voor meer informatie over Zuid-West 380 kV, ver wijzen wij u graag naar  

de algemene brochure; Zuid-West 380 kV, Een nieuwe verbinding van 

Borssele naar Tilburg. Daarnaast kunt u alle achtergrondinformatie en 

actuele berichtgeving nalezen op onze website: www.zuid-west380kv.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.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.

april 2017 

Aan de inhoud van dit document  

kunnen geen rechten worden ontleend.


