
Kennisgeving 
Wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Zuid – West 380 kV west’ (Borssele – Rilland)  

Op 4 november 2016 hebben de toenmalige ministers van Economische Zaken en van 
Infrastructuur en Milieu het inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 
380 kV west vastgesteld. Dat besluit heeft van 2 december 2016 tot en met 13 januari 2017 ter 
inzage gelegen. Tegen dat besluit is een aantal beroepen ingesteld. Op woensdag 8 augustus 
2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bijna alle beroepen tegen 
het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Op twee onderdelen 
dient het inpassingsplan te worden aangepast. Met dit wijzigingsbesluit wordt uitvoering 
gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Zo worden de regels, de toelichting en het Landschapsplan bij het inpassingsplan Zuid-West 
380 kV west aangepast omdat er nu abusievelijk vermeld wordt dat in het gebied ‘t Sloe een 
natuurcompensatie komt van 0,87 hectare in plaats van 2,57 hectare. In het Landschapsplan 
is ook de eerder verwerkte aanpassing met betrekking tot de knotwilgen rond de drinkput 
aan de Nieuw Kamersedijk opgenomen.

Het wijzigingsbesluit ligt samen met de gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan  
(NL.IMRO.0000.EZip15ZW380west-3001) van dinsdag 30 oktober 2018 t/m dinsdag  
11 december 2018 ter inzage. Op het wijzigingsbesluit kan geen zienswijze worden 
ingediend. Wel kunt u beroep instellen.

Waarom is dit project nodig? 
Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen is het 
noodzakelijk dat we ons elektriciteitsnet continu verbeteren.  

Het huidige hoogspanningsnet in Zeeland wordt op dit moment maximaal belast. Dit levert 
risico’s op bij het transport van elektriciteit. Om de leveringszekerheid nu en in de 
toekomst te kunnen garanderen, gaat TenneT T.S.O. B.V., de beheerder van het landelijke  
hoogspanningsnet, de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar 
hoogspanningsstation Rilland aanleggen. Op de kaarten hiernaast ziet u het tracé van de 
hoogspanningsverbinding. 

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt het wijzigingsbesluit en onderliggende stukken van dinsdag 30 oktober 2018 t/m 
dinsdag 11 december 2018 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u 
deze stukken in dezelfde periode bekijken tijdens reguliere openingstijden op de 
volgende locaties:
• Gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4420 AC Kapelle
• Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand

Hoe kunt u beroep instellen? 
Op het wijzigingsbesluit kan geen zienswijze worden ingediend. Belanghebbenden kunnen 
tegen het wijzigingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroep- 
schrift bedraagt zes weken en begint de dag na de start van de terinzagelegging. Dit betekent 
dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van woensdag 31 oktober 2018  t/m 
dinsdag 11 december 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op dat deel van het ontwerp van 
het inpassingsplan waar het wijzigingsbesluit betrekking op heeft, kan ook beroep instellen.

Beroepsgronden vermelden
Op de wijzigingsbesluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroeps- 
gronden hij aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-
ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te 
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. U wordt vriendelijk verzocht om, 
indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 
2500 EK Den Haag. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet ondertekend 
zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:
• de naam en het adres van de indiener
• de dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, 
laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten? 
Het rijksinpassingsplan is in digitale vorm te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Meer informatie over de hoogspanningsverbinding ‘Zuid–West 380 kV west (Borssele - 
Rilland)’ en alle bijbehorende stukken vindt u ook op www.bureau-energieprojecten.nl. 
Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau 
Energieprojecten, (070) 379 89 79.
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