
Eind maart 2011 hebben de ministers van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en 

Milieu (lenM) een keuze gemaakt voor het voorgenomen 

tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van 

Borssele naar Tilburg en de lokatie van het nieuwe 380 kV 

station bij Tilburg. Daarna is gestart met het uitwerken  

van dit tracé en het bepalen van de mastposities. Voor  

het gedeelte van de verbinding dat in Zeeland ligt zijn de 

mastposities bepaald en is nu een voorbereidingsbesluit 

genomen. 

Reservering van ruimte 
Met het voorbereidingsbesluit wordt een stuk grond 

gereserveerd waarop de nieuwe verbinding is gepland. 

Een voorbereidingsbesluit is nodig om te voorkomen dat  

er tot het moment van het planologisch vastleggen van de 

nieuwe verbinding in dit gebied andere ontwikkelingen 

plaatsvinden die de bouw straks in de weg staan. Vanaf het 

moment dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt, 

gelden in dit gebied beperkingen voor het bouwen en  

aan leggen van (bouw)werken die niet te combineren zijn 

met de nieuwe hoogspanningsverbinding. Het voorberei

dingsbesluit heeft dus alleen gevolgen voor u als u in de zone 

van het voorbereidingsbesluit bijvoorbeeld een omgevings

vergunning* aanvraagt. Normaal onderhoud en beheer of 

zaken die al in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerking

treding van het voorbereidingsbesluit kunnen gewoon 

doorgaan.

De zone van het voorbereidingsbesluit is respectievelijk  

140 meter breed (70 meter aan weerszijde van het voor

genomen tracé) en 160 meter breed (80 meter aan weers

zijde van het voorgenomen tracé). 

•  De 160 meter zone geldt voor dat deel van de hoogspan

ningsverbinding dat wordt uitgevoerd met masten waarin 

de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met  

een bestaande 380 kV verbinding. Dit is het gedeelte van 

het tracé tussen 380 kV hoogspanningsstation Borssele  

en het 150 kV station WillemAnnapolder (WAP). 

Procedure 
Tegen het voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar maken of beroep 

aantekenen. Dit is pas mogelijk als het tracé daadwerkelijk wordt vast  

gesteld. Dat gebeurt in het ontwerpinpassingsplan. De zone in het 

voorbereidingsbesluit dient als reservering. Er worden hiermee geen 

onomkeerbare beslissingen over het tracé genomen.

Planning 
•  Najaar 2012 Voorbereidingsbesluit NoordBrabant (informatieavonden)

•  Najaar 2013 Ontwerp inpassingsplan, Ontwerp vergunningen en MER 

in inspraak (inspraakavonden)

•  Voorjaar 2014 Vaststellen definitief inpassingsplan en definitieve 

vergunningen

• Najaar 2014 Start Bouw 

• Najaar 2016 verwachte Ingebruikname verbinding

•  De 140 meter zone geldt voor dat deel van de hoogspan

ningsverbinding dat wordt uitgevoerd met masten waarin 

de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met  

een bestaande 150 kV verbinding. Dit is het gedeelte van 

het tracé van het 150 kV station WAP tot aan de provincie

grens met NoordBrabant. Voor enkele delen van het tracé  

(zie kaart) geldt dat het voorbereidingsbesluit een bredere 

zone heeft dan de hiervoor aangegeven 140/160 meter.

Wijzigingen 
Het tracé dat in het voorbereidingsbesluit is opgenomen 

komt in beginsel overeen met het voorgenomen tracé uit 

maart 2011. Op bepaalde plaatsen wijkt het tracé iets af.  

Dat komt door technische berekeningen of door overleg  

met regionale overheden en/of bewoners. Meer in het oog 

springende wijzigingen zijn die bij station Borssele, Eversdijk, 

bedrijventerrein Smokkelhoek, oversteek Kanaal Zuid

Beveland en de omgeving ScheldeRijnkanaal. Op de kaart 

kunt u zien hoe deze wijzigingen eruit zien.

Voorbereidingsbesluit Zeeland

*Artikel 2 van het voorbereidingsbesluit zegt:
1.  Het is verboden zonder omgevingsvergunning  

de volgende werken, geen bouwwerken zijnde,  
en werkzaamheden uit te voeren:

a.  het aanbrengen van beplantingen en bomen;
b.  het aanleggen van wegen of paden en het  

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het permanent opslaan van goederen;
e.  het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en 
aanleggen van drainage;

f.  het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen  
van sloten, vijvers en andere wateren.

De complete tekst van het besluit vindt u op  
www.bureauenergieprojecten.nl

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, Landbouw  

en Innovatie, het ministerie van Infra

structuur en Milieu en TenneT.

Juni 2012 

Aan de inhoud van dit document  

kunnen geen rechten worden ontleend.
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Voorbereidingsbesluit

Legenda
Tracé juni 2012
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Borssele - Tilburg
Gedeelte Provincie Zeeland

Tussen 380 kV station Borssele en 150 kV station WAP wordt  
de hoogspannings verbinding uitgevoerd met masten waarin  
de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met een 
bestaande 380 kV verbinding. Voor het voorbereidingsbesluit 
geldt een zone van 160 meter breed, oftewel 80 meter aan 
weerszijde van het voorgenomen tracé.

Tussen 150 kV station WAP en de provinciegrens met NoordBrabant 
wordt de hoogspanningsverbinding uitgevoerd met masten waarin  
de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met een bestaande 
150 kV verbinding. Voor het voorbereidingsbesluit geldt een zone van 
140 meter breed, oftewel 70 meter aan weerszijde van het voor  
genomen tracé.

* Op een aantal plaatsen is de zone voor het voor
bereidings  besluit breder dan de aangegeven 160  
of 140 meter. Dat heeft te maken met de extra  
ruimte die bijvoorbeeld nodig is om aansluitingen  
te realiseren met bestaande hoogspannings stations, 
oversteek van waterwegen of vanwege kruising  
met bestaande hoogspanningsverbindingen.

Het voorgenomen tracé was over 
meerdere cultuurhistorische 
monumenten geprojecteerd, 
namelijk de Vliedberg en de 
rijksmonumenten in de kern van 
Eversdijk. Onder andere op  
verzoek van Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de 
gemeenten Kapelle en Borsele is  
een alternatief ontwikkeld. Dit  
alternatief kent tevens minder 
gevoelige bestemmingen.

Overgang van 2x 380 kV naar combinatie 
150/38o kV bij 150 kV hoogspannings
station WillemAnnapolder (WAP)*

De bestaande 380 kV verbinding 
wordt gezamenlijk met de nieuwe 
verbinding over de A58 geleidt  
om aan te sluiten op de nieuwe 
380kV kruisingslocatie bij Rilland*

Aansluiting 150 kV 
station Kruiningen*

Kruising met 150 kV lijn 
naar Ellewoutsdijk*

Aansluiting 380 kV 
station Borssele*

De bestaande  
380 kV verbinding 
wordt aangepast 
om ruimte te maken 
voor de nieuwe 
verbinding*

Ter hoogte van het 150 kV station Rilland 
is een kruisingslocatie voorzien van de 
nieuwe verbinding met de bestaande  
380 kV verbinding en een koppeling  
met de bestaande 380 kV verbinding  
naar België. Aan de westzijde van deze 
kruisingslocatie moet er voldoende 
afstand tussen de twee verbindingen zijn. 
Daar waar het Schelde – Rijnkanaal wordt 
overgestoken moet rekening worden 
gehouden met de benodigde afstand tot 
het bestaande 150 kV station Rilland en  
in aanbouw zijnde windturbines.*

De nieuwe verbinding 
wordt hier waarschijn lijk 
gebouwd op de hartlijn 
van de bestaande 150 kV 
verbinding waarmee  
het tracé verder van 
Völckerdorp komt.

De uitwerking van 
stationsuitbreiding is van 
invloed op de posities van 
de eerste masten van het 
tracé. Nu de uitbreiding 
van het station bekend is, 
zijn de posities van de 
masten hierop aangepast.

Om voldoende afstand te bewaren 
tot de uienverwerkingsfabriek Top 
Taste is het voorgenomen tracé bij 
Smokkelhoek verplaatst naar het 
Westen. Het tracé ter hoogte van  
de kruising met het Kanaal door 
ZuidBeveland is verder naar het 
zuiden verplaatst om voldoende 
afstand te hanteren tot een 
gasafblaas van de buisleidingen
straat. Ook wordt meer afstand 
gehouden tot Vlake.
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