
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 verbinding met IenM
Henk van den Burg, senior beleidsmedewerker bij Infrastructuur en 
Milieu, werkt mee aan het project Zuid-West 380 kV, een project van 
nationaal belang. Een project zoals Zuid-West 380 kV wordt gecoördi-
neerd vanuit de Rijksoverheid. Dit soort taken kun je namelijk niet goed 
bij lokale overheden beleggen, omdat het over de grenzen heengaat. 

Langs de lijn
Het circa 80 kilometerlange en 100 meter brede tracé van Leidingenstraat 
Nederland (LSNed) verbindt de industriecomplexen van Rotterdam, 
Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar. Het tracé ligt onder de 
grond en is bovengronds vrijwel vrij van bebouwing. Zo op het oog de 
ideale plek om een hoogspanningsverbinding aan te leggen. De redactie 
praat met Stan Koevoets, adjunct directeur van LSNed.

Wat gebeurt er op mijn land?
Om de nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg 
te realiseren is het doen van onderzoeken van groot belang. Deze 
worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen voor de aanleg van 
de verbinding en voor vergunningen. Een grond eigenaar krijgt hier 
al ver voor de bouw van de verbinding mee te maken. 
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Dit is al weer de tweede editie van de nieuwsbrief die volledig 

gaat over de aanleg van de hoogspanningsverbinding  

Zuid-West 380 kV. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u zo 

goed mogelijk willen informeren over de laatste stand van zaken.  

De afgelopen maanden zijn we druk geweest met de laatste 

punten om het tracé definitief te maken. We zijn nu vooral op 

detailniveau bezig. Volgend voorjaar hopen we bijvoorbeeld de 

laatste grondonderzoeken te hebben afgerond. 

Verder zijn de afgelopen tijd weer diverse wijzigings verzoeken 

van grondeigenaren en omwonenden onderzocht en be-

oordeeld. Niet altijd kunnen we hier gehoor aan geven, maar 

soms ook wel. Zo zijn we recent in Drimmelen bezig geweest 

met een wijzigingsverzoek van bewoners. Het gaat om het 

totaalplaatje, dat moet je niet uit het oog verliezen. Uiteindelijk is 

hier een tracé mogelijk dat tegemoet komt aan de bezwaren van 

de bewoners maar dat niet tot andere bezwaren leidt. 

We gaan nu echt de afrondende fase in richting de start van de 

formele procedure. Volgend jaar zal bijvoorbeeld veel tijd gaan 

zitten in het verzamelen van alle informatie voor de vele 

vergun ningen die nodig zijn. Het landschapsplan is een belangrijk 

onderdeel wat voor bewoners zichtbaar zal zijn. Op diverse 

plekken langs het tracé wordt naar landschappelijke inpassing 

gekeken en worden bewoners en organisaties uit de buurt hierbij 

betrokken. Ook zo’n plan maken kost tijd. 

Maximale snelheid
Het ministerie van IenM is verantwoordelijk voor de ruimte lijke 

ordening op het nationale niveau, en is ‘mede-bevoegdgezag’ 

voor het Rijksinpassingsplan (RIP) van de verbinding  

Zuid-West 380 kV. EZ is de hoofdverantwoordelijke voor  

dit plan. Henk werkt met EZ samen en heeft contact met 

Rijks waterstaat en Leidingenstraat Nederland (LSNed).  

“Het RIP is een soort be stemmingsplan dat ruimte geeft voor 

de uitvoering door TenneT. Het is onze gezamenlijke taak om 

het proces zo te structureren dat het besluitvormingsproces 

vlot verloopt. Beide ministers beslissen uiteindelijk.” 

Aanpassingen
Sinds de tracékeuze komen uit verschillende gemeenten, burgers 

en ondernemers verzoeken voor kleine aanpassingen. Henk: 

“Zo bekijken we bezwaren van bewoners en komen sommige 

gemeenten of bewonersverenigingen zelf met een voorstel 

voor een alternatief tracé. Zo’n voorstel wordt door ons zorg - 

vuldig bekeken en ook afgezet tegen de technische zaken van 

de hoogspanningslijn. Soms wordt het door ons bestaande 

tracé dan aangepast, maar dat is niet altijd mogelijk omdat er 

andere bezwaren zijn zoals extra gevoelige bestemmingen, de 

effecten op natuur of ligging van wegen of buisleidingen. Dat 

is natuurlijk jammer voor de indieners. Maar de keuzes die de 

ministers maken moeten zorgvuldig en consistent zijn. Daar 

heeft de burger recht op.”

Magneetveldzone
Hoogspanningslijnen hebben, net als elektrische apparaten, 

een magneetveld. Het is nooit wetenschappelijk aangetoond 

dat magneetvelden ziekten bij mensen veroorzaken op de 

lange termijn. Er is alleen een statistisch verband tussen het 

wonen in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn 

en leukemie bij kinderen. Daarom heeft het ministerie van 

IenM een voorzorgbeleid. Bij de hoogspanningslijn van Zuid- 

West 380 kV is zoveel mogelijk voorkomen dat er woningen 

liggen in de magneetveldzone. De magneetveldzone wordt 

nauwkeurig berekend op basis van een methode van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De 

zone is breder dan op basis van Europese richtlijnen nodig is. 

Nieuwe berekeningen
Onlangs heeft het RIVM de manier van het berekenen van de 

magneetvelden aangepast. Dat komt omdat nieuwe verbindingen 

tegenwoordig vaak naast een bestaande verbinding komen te 

liggen, of omdat er twee verbindingen worden gecombineerd 

in één mast. Dat heeft invloed op de magneetvelden en dat 

werd tot dusver per geval berekend. De ministers wilden de 

nieuwe berekening ook al bij de plannen voor Zuid-West 380kV 

betrekken. Dat is een goed besluit met een duidelijk gevolg.  

Er wordt nu op bepaalde plaatsen van een bredere zone van 

het magneetveld uitgegaan. Dat kan ineens betekenen dat 

iemand toch in de zone woont. 

Voor sommige bewoners roept dit vragen op; ‘wisten jullie dat  

niet eerder?’ en ‘weten we nu dan wel alles?’. IenM vraagt in 

dat geval steun van het RIVM om het verhaal uitgebreid en goed 

te vertellen. Henk: “En die zorgvuldigheid wordt gewaardeerd. 

Als het Rijksinpassingsplan volgend jaar ter inzage gelegd wordt, 

hebben we op dit punt geen verrassingen meer.”

In verbinding met Ien M 3

Technische snufjes 4

Langs de lijn 6

In kaart 8

Wat gebeurt er op mijn land? 10

De landschapsarchitect aan het woord 12

Begrippenlijst  13

Feiten & cijfers en planning 14

Maar dat is ook goed, het gaat er tenslotte om dat de juiste keuzes 

gemaakt worden. En niet dat er achteraf nog iemand kan zeggen dat  

er iets over het hoofd gezien is. Het is daarom ook leuk om verderop  

in deze nieuwsbrief te lezen hoe een landschapsarchitect kijkt naar  

de omgeving. En wat van invloed is op de totstandkoming van zo’n 

landschapsplan. Daarnaast zijn we ook nog druk in gesprek met een 

partij die zo een twee drie niet zichtbaar is in het landschap. Maar wel 

degelijk een belangrijke partij is: Leidingenstraat Nederland (LsNed). 

Alles wat zij doen ligt onder de grond, maar komt wel in aanraking  

met ons voorgenomen tracé. Hierover kunt u ook meer lezen in  

deze nieuwsbrief. 

Kortom, wij zijn er nog niet. Maar zoals u leest zijn we hard aan het werk 

om eind 2014 het ontwerp inpassingsplan te kunnen publiceren. Eerste 

helft 2015 moet het inpassingsplan definitief zijn. Uiteraard organiseren 

wij over het ontwerp inpassingsplan diverse inspraakavonden waarbij  

u met ons in gesprek kunt gaan over de voorgenomen plannen en u 

formeel uw reactie (zienswijze) kunt geven. Meer informatie daarover 

volgt natuurlijk te zijner tijd. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief 

nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij wensen u veel leesplezier!

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

Economische Zaken en Jos van Jole, projectleider Zuid-West 380 kV 

TenneT

Er is nog veel te doen 

Inhoudsopgave In verbinding met IenM

De burger verdient een 

zorgvuldige beslissing

Henk van den Burg, senior beleidsmedewerker bij Infrastructuur en Milieu, werkt mee aan het project Zuid-

West 380 kV, een project van nationaal belang. Een project zoals Zuid-West 380 kV wordt gecoördineerd vanuit 

de Rijksoverheid. Dit soort taken kun je namelijk niet goed bij lokale overheden beleggen, omdat het over de 

grenzen heengaat. De ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken 

samen om het proces op maximale zorgvuldigheid en snelheid te doorlopen. Met de aanleg van de nieuwe 

verbinding zorg je voor zekerheid van elektriciteit in de toekomst. 
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Technische snufjes:

Een hoogspanningsstation in detail

Voor een buitenstaander ziet een hoogspanningsstation er op het eerste gezicht erg groot en onoverzichtelijk uit.  

Elk onderdeel van de systemen in een hoogspanningsstation vervult echter een specifieke functie. Ook de ruime  

afstand tussen de afzonderlijke elementen is niet willekeurig: de lucht rondom de elektrische systemen is nodig voor 

de isolatie van de onderdelen die onder spanning staan. Alle spanningvoerende delen zijn daarom op flinke afstand 

van de grond aangebracht en staan op palen of stellages. Dit alles verklaart dus waarom voor een hoogspannings-

station een relatief groot oppervlak nodig is.

Een schakelveld in een hoogspanningsstation is een samenbouw van 
diverse hoogspanningscomponenten, gezamenlijk ‘een aansluiting’. 
Vergelijkbaar met een ‘groep’ in de meterkast thuis, alleen dan op grotere 
schaal. Binnen een schakelveld zijn diverse hoogspanningscomponenten 
met verschillende functies aanwezig. Een station bestaat uit verschillende 
schakelvelden zoals transformatorvelden, lijnvelden, koppelvelden en 
generatorvelden.

De primaire installatie is geschikt tot 380.000 Volt en 8.000 Ampère.  
De secundaire installaties, zoals de besturingsinstallatie en de be-
veiligingsinstallatie in een hoogspanningsstation zijn niet geschikt voor 
hoge spanningen en stromen. Deze systemen hebben de actuele  
meetwaardes wel nodig om hun taak uit te kunnen voeren. Daarom 
wordt de primaire spanning en stroom naar een werkbare waarde  
getransformeerd, zodat de secundaire apparatuur hiermee overweg  
kan. Dit gebeurt door de stroom- en spanningstransformatoren.

Een afspanportaal is een constructie in een hoog-
span nings station waar de binnenkomende lijnen op 
afgespannen worden. De lijnen kunnen niet direct  
op de hoogspanningscomponenten worden af-
gespannen, aangezien hoogspanningscomponenten 
de dan optredende krachten niet aankunnen. 

Stroom - en spanningstransformatoren

Schakelveld

Afspanportaal

Hier zijn diverse veldoverkoepelende functies ondergebracht. 
Zoals de koppeling met het landelijk telecommunicatie netwerk. 
maar ook de laagspanningsvoedingen, het noodstroomaggregaat 
en de stationsbeveiligingen zijn hier in onder gebracht. De aan-
sturing en beveiliging van de velden gebeurt vanuit ‘veldhuisjes’.

Centraal Diensten Gebouw (CDG)
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Het elektrisch vermogen wordt op een bepaald hoogspan-
ningsniveau getransporteerd. Dichter bij de afnemer dalen  
de spanningsniveaus. Hiervoor moet de spanning tussen de 
spanningsniveaus omgezet worden. De vermogenstransfor-
mator bestaat uit een grote met olie gevulde bak, met een kern 
van blik. Om deze kern zijn de wikkelingen gepositioneerd, 
één voor de hoogspanningszijde, één voor de laagspannings-
zijde. De transformatoren zijn echte zwaargewichten: een 
aangesloten transformator kan een gewicht hebben van  
circa 400 ton. Een groot gedeelte van dat gewicht komt voor 
rekening van de olie die voor isolatie en koeling van de 
transformator zorgt. 

Deze zijn ontworpen om installatiedelen af te kunnen scha-
kelen. Dit kan zowel in de normale toestand zijn, waarbij er 
maximaal de nominale stroom loopt, maar ook in geval van 
een kortsluiting. Bij kortsluiting kunnen er bij afschakeling 
tienduizenden Ampères door de contacten van de vermo-
gensschakelaar lopen. Hier is in het ontwerp rekening mee 
gehouden.

Dit zijn hoogspanningscomponenten die bepaalde instal-
latiedelen kunnen scheiden van elkaar, om spanningsloos te 
kunnen werken. Een scheider is niet geschikt om elektrisch 
vermogen af te schakelen, daarvoor is de vermogensschake-
laar bedoeld. Een scheider mag dus pas bediend worden als er 
geen stroom doorheen loopt, of als er geen spanning over de 
geopende contacten (ont)staat.

Hier bevindt zich alle secundaire ‘veldgebonden’ appara-
tuur zoals de besturings-, en de beveiligingsinstallatie. De 
besturingsinstallatie is bedoeld om de bedrijfsmiddelen te 
monitoren en te bedienen. De beveiligingsapparatuur is voor 
het bewaken van het hoogspanningsnet en het signaleren van 
fouten en afschakelen. Vergelijkbaar met de automaat in de 
meterkast thuis. 

Zoals de naam al aangeeft, beschermt een overspannings-
afleider een dure, of cruciale, hoogspanningscomponent 
tegen overspanningen. Dit kunnen bijvoorbeeld bliksem-
inslagen, of schakelspanningen zijn.

De diverse schakelvelden in een station zijn met elkaar verbonden 
met een rail. De rail is de verzamelverdeler tussen de verschillende 
velden en wordt zwaarder uitgevoerd dan de velden afzonderlijk, 
omdat de stromen van alle velden over deze rail heen lopen. In 
verband met onderhoud wordt en hoogspanningsstation altijd met 
minimaal twee rails uitgevoerd, zodat er onderhoud uitgevoerd kan 
worden zonder de spanning van het station te hoeven schakelen.

Rails

Overspanningsafleider

Vermogenstransformator

Scheiders

Veldhuisje

Vermogensschakelaars
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Langs de lijn

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...

Het circa 80 kilometerlange en 100 meter brede tracé van Leidin-

genstraat Nederland (LSNed) verbindt de industriecomplexen  

van Rotterdam, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen met elkaar. 

Het tracé ligt onder de grond en is bovengronds vrijwel vrij van 

be bouwing. Zo op het oog de ideale plek om een hoogspannings-

verbinding aan te leggen. De redactie praat met Stan Koevoets, 

adjunct directeur van LSNed.

Beheer
“Wij bestaan al zo’n veertig jaar”, begint Stan. “Maar  

omdat onze activiteiten zich ondergronds afspelen zijn we 

wat minder bekend bij de burger. Wij beheren de strook 

grond waarin leidingen van andere bedrijven in drukke 

industriecomplexen zijn aangelegd. Vergelijk ons maar  

met Rijkswaterstaat die autosnelwegen aanlegt en beheert, 

waarvan anderen weer met hun (vracht)auto’s gebruik van 

maken. Daar waar leidingen in aanraking komen met 

bijvoorbeeld snelwegen of rivieren, leggen we tunnels of 

viaducten aan. Zodat de leidingen aangelegd kunnen worden 

zonder de bovengrondse infrastructuur te hinderen. We 

noemen dat kunstwerken of civiele objecten.” 

Contacten
Toen de eerste ideeën voor de ontwikkeling van een 

hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg gemaakt 

werden kreeg LSNed bezoek van TenneT, waarin aangeven 

werd dat er op termijn wellicht een nieuwe 380 kV-verbin-

ding zou kunnen komen. Toen duidelijk werd dat de nieuwe 

380 kV-verbinding inderdaad langs de buisleidingenstraat 

zou komen zijn de contacten geïntensiveerd. Inmiddels was 

er al contact met TenneT in verband met de effecten door  

de beïnvloeding van de bestaande 150 en 380 kV-hoogspan-

ningsverbindingen en de buisleidingenstraat. 

Oplossing
De beïnvloeding kan bijvoorbeeld zorgen voor corrosie 

(roest) van buisleidingen. “Natuurlijk wilden wij voor dit 

soort zaken zo snel mogelijk een oplossing vinden”, gaat 

Stan door. De huidige 150 kV-verbinding wordt met de 

nieuwe 380 kV-verbinding gecombineerd. De lijn komt deels 

op het bestaande tracé te liggen. “Met de aanleg van de 

nieuwe Zuid-West 380 kV-verbinding kan zo de huidige 

beïnvloeding op een efficiënte manier worden aangepakt. 

Op sommige delen komt de nieuwe verbinding verder van  

de buisleidingenstraat af te liggen. Daarmee is er geen  

sprake van beïnvloeding meer.

Planning
Omdat LSNed al gestart was met de uitwerking van haar 

plannen voor het vinden van een oplossing van de bestaande 
7
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problemen, kwam de Zuid-West 380 kV als een nieuwe 

omgevingsfactor wat betreft beïnvloeding. In overleg met 

TenneT werd besloten om niet alle oplossingen direct uit te 

voeren vanwege de realisatie van de nieuwe verbinding op 

korte termijn. Door verschillende redenen is de plan ning van 

de aanleg van de verbinding uitgelopen. Dit heeft voor 

LSNed tot gevolg dat toch ook gekeken moet worden naar 

tijdelijke maatregelen voor de periode tot het moment dat 

Zuid-West 380 kV gerealiseerd is.

 

Opties
Stan:“Het is in het belang van ons allemaal dat we samen tot 

een oplossing komen.’’ Het is een gebied waar het vol is. 

Met leidingen, de nieuwe hoogspanningsverbinding maar 

ook met woningen en natuur. De buisleidingenstraat 

verplaatsen is geen optie. Maar ook een ander tracé voor  

de verbinding is niet mogelijk door bijvoorbeeld de verspreid 

liggende woningen. 

Wat nu?
TenneT en LSNed proberen samen om tot een accep tabele 

oplossing te komen. Stan: “We hebben een gezamenlijk belang 

om er samen zo snel mogelijk uit te komen. Liever nog vandaag 

dan morgen. Het tracé wijzigen of bepalen van het tracé ligt 

buiten de invloed van LSNed. Hoe het tracé eruit komt te zien 

bepalen de ministers. Wat dat betreft zijn wij te vergelijken  

met een boer die zijn boerderij precies daar heeft staan waar  

de lijn zou moeten lopen.” Maar TenneT en de ministeries 

proberen wel zo goed mogelijk rekening te houden met de 

verschillende belangen, ook die van LSNed. Stan: “We zijn in 

goed gesprek met de Asset Manager van TenneT. En ook met 

het projectbureau Zuid-West 380 kV.” Wordt vervolgd dus. 

‘ Het is in het belang 
van ons allemaal dat 
we samen tot een 
oplossing komen.’

6
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TenneT aan het woord

Wat gebeurt er op mijn land?

Om de nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg 

te realiseren is het doen van onderzoeken van groot belang. Deze 

worden uitgevoerd om informatie te verkrijgen voor de aanleg van 

de verbinding en voor vergunningen. Een grond eigenaar krijgt hier 

al ver voor de bouw van de verbinding mee te maken. De afdeling 

Grondzaken geeft een antwoord op de vraag, wat gebeurt er de 

komende maanden en daarna op mijn land?

11

Eelco Gielkens: “Bijvoorbeeld als het gaat om de timing  

van het doen van onderzoeken. Wij nemen hierin altijd het 

belang van de grondeigenaren mee, maar we hebben 

natuurlijk ook te maken met de planning van het project.  

De kunst is om een balans hierin te vinden. Maar ook zaken 

als toezicht houden op het in de oorspronkelijke staat 

terugbrengen van de grond na de bouwwerkzaamheden is 

iets waar dit team grote waarde aan hecht.”

Daarnaast krijgt men ook te maken met lastige vraagstukken 

over bijvoorbeeld de toepassing van het voorzorgbeleid van 

de overheid op het gebied van magnetische velden. Waarom 

wordt de ene eigenaar wel uitgekocht en de andere niet? 

Eelco: “TenneT is zich zeer bewust van de impact die dit 

heeft op de mensen die het betreft. Onze taak is het om deze 

mensen zo goed mogelijk te informeren en de benodigde 

stappen hierin tijdig en in goed onderling overleg te zetten.”

Stap 1: Betredingstoestemming
(tot mei 2014)

Om het project te realiseren moeten onderzoeken worden uitgevoerd  

die nood zakelijk zijn voor de vergunningaanvragen en het technisch 

ontwerp. Welke onderzoeken nodig zijn en wat dit precies betekent, 

wordt persoonlijk aan u toegelicht door een rentmeester. Voor het 

betreden van de grond is toestemming van grondeigenaren/grond-

gebruikers nodig, een zogenaamde betredingstoestemming. Pas daarna kunnen de onderzoeken uitgevoerd worden. 

Voor het betreden van de grond ontvangt de grondeigenaar een meewerkvergoeding. Eventuele schade, als gevolg 

van het uitvoeren van de onderzoeken, wordt door TenneT vergoed volgens de hiervoor algemeen geldende 

Gasunie-LTO normen.

Stap 2: Zakelijk recht overeenkomst
(vanaf januari 2014)

Voor de aanleg en onderhoud van de nieuwe verbinding heeft TenneT 

een bepaalde (veiligheids)strook nodig. Hiervoor sluit TenneT een 

zakelijk recht overeenkomst of gebruiksovereenkomst af met de 

grondeigenaar/-gebruiker. Dit zijn privaat rechtelijke overeenkomsten. 

TenneT betaalt een afsluitvergoeding bij het afsluiten van een ZRO. 

Daarnaast is er een volledige schadeloosstelling tijdens en na de aanleg van de verbinding. 

‘ Wij redeneren altijd vanuit de grondeigenaar’ 
Achter de schermen is een team van TenneT-medewerkers iedere dag in de 

weer om het proces van Grondzaken in zo goed mogelijke banen te leiden.

W
at gebeurt er op m

ijn land?
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De landschapsarchitect aan het woord

De meest optimale vorm is een rechte lijn

Als je bomen op een afstand van 50 meter van de lijn plaatst dan blijft deze zichtbaar boven de beplanting.

Bomen op een afstand van 300 meter geplant nemen het zicht op de lijn weg.

Bomen geplant op een afstand van 400 meter van de lijn nemen het zicht op de lijn nog verder af. 

En als je dan nog een extra bomenrij op een grotere afstand plant, dan is er vrijwel niets meer van de lijnen te zien.

Een nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt direct voor een 

verandering in het landschap. Er komen masten en lijnen bij. 

Zodra het tracé vastligt volgt er een landschapsplan. Om 

deze verbinding zo mooi mogelijk in het landschap in te 

passen kijkt de landschapsarchitect, Jhon van Veelen, mee. 

Een rechte lijn is de meest 

optimale vorm en deze  

heeft ook het minste effect  

op het landschap. Helaas is  

dit een utopie, dus gaat hij  

op zoek naar de meest 

optimale inpassing. Als je  

om een dorp heen moet dan 

heeft dat invloed op het 

aantal masten. Je plaatst een ‘knik’ in de lijn, waardoor 

de richting van de lijn verandert en je meer masten 

nodig hebt. 

Zodra het tracé definitief is gaat de landschapsarchitect  

in gesprek met gemeenten, bewoners en natuur- en 

landschaporganisaties om samen te kijken naar de 

plekken waar verbeterpunten liggen. Het is dan de  

taak van de landschapsarchitect om met een voorstel te 

komen om het landschap daar waar zinvol aan te passen. 

Het heeft weinig zin om een rij bomen vlakbij de  

daad werkelijke verbinding te planten. De lijnen  

hangen veel hoger. Veel beter is om langs bijvoorbeeld 

wegen of fietspaden bomen te planten. 

Begrippenlijst
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Magnetische velden

Elektrische velden, magneetvelden en elektromagneti-

sche velden, komen van nature overal in de omgeving 

van mensen voor, zoals in de vorm van UV-straling of 

zichtbaar licht. Ze worden ook opgewekt. Als er 

elektrische spanning op een draad staat, ontstaat er 

rondom de draad een elektrisch veld. Als elektrische 

stroom door een draad loopt, ontstaat er rondom de 

draad ook een magneetveld. Dit is ook het geval bij 

hoogspanningslijnen. Hoe hoger de spanning, hoe 

sterker het elektrisch veld; hoe sterker de stroom,  

hoe sterker het magneetveld.

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.

Magneetveldzone

De zone waarbinnen het jaargemiddelde van het 

mag netische veld hoger is dan 0,4 microtesla. 

Indicatieve magneetveldzone: de maximale magneet-

veldzone, be rekend op basis van conservatieve 

aannames. Met deze zone wordt een tracé uitgewerkt.

Rijkscoördinatieregeling

De rijkscoördinatieregeling heeft als doel de besluitvor-

ming te stroomlijnen en te versnellen. Voor belangheb-

benden betekent de rijkscoördinatieregeling dat men 

precies ziet waar de verbinding komt te lopen en dat er 

een moment is waarop men op alle verschillende 

besluiten tegelijk kan reageren. Het tracé van de  

verbinding wordt vastgelegd in het inpassingsplan,  

dit is een bestemmingsplan op rijks niveau. Dit inpas-

singsplan wordt door de Ministers van EZ en IenM 

opgesteld. 

Voorgenomen tracé

Nadat er op basis van de onderzoeksresultaten naar de 

milieueffecten een meest milieuvriendelijk alternatief is 

geformuleerd, is de volgende stap het opstellen van een 

voorgenomen tracé. De Ministers van EZ en IenM 

stellen het voorgenomen tracé vast. Er is nu nog maar 

één route voor de nieuwe verbinding overgebleven.

Vergunningaanvragen

Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding 

moeten verschillende vergunningen en ontheffingen 

worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een bouwvergun-

ning en een vergunning voor de realisering van 

tijdelijke bouwwegen. TenneT bereidt de aanvraag van 

deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen 

bij de desbetreffende overheden worden ingediend. 

Deze overheden beslissen zelf over de aangevraagde 

vergunningen. De projectminister (EZ) bepaalt echter 

wel, in overleg met de betrokken overheden, de 

termijnen waarbinnen de (ontwerp)-besluiten geno-

men moeten worden. In principe worden de (ontwerp) 

besluiten tegelijkertijd met het (ontwerp) inpassings-

plan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen 

insprekers op het gehele project in een keer inspreken. 

Ook zorgt dit voor meer versnelling en stroomlijning 

van de procedures.

Begrippenlijst
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Feiten &
 cijfers en planning

2014
2015
2016
2017

Eind 2014/begin 2015

•  Publicatie ontwerp Inpassingsplan, MER  
en ontwerp/ontheffingen (1e module)

• Inspraak (indienen zienswijzen)
• Inspraakavonden

3

Tweede helft 2015

•  Vaststellen definitieve vergunningen/
ontheffingen (2e module)

•  Indienen beroep bij Raad van State

6

Tot mei 2014

•  Betredingstoestemming

Begin 2014

• Start zakelijk recht overeenkomst

Planning

21

Feiten & Cijfers
Zuid-West 380 kV in het kort

Startpunt: Borssele

Eindpunt: Tilburg

Lengte: 120 km

De nieuw aan te leggen 380 kV-verbinding van Borssele naar Tilburg 

ontsluit de toenemende elektriciteitsproductie in de provincie Zeeland en 

sluit aan op de landelijke 380 kV-ring bij Tilburg. Via de ring transporteert 

elektriciteitstransporteur TenneT direct naar het delen van het land waar 

de vraag het grootst is. Voor deze ver binding wordt een Inpassingsplan 

(=bestemmingsplan op Rijksniveau) opgesteld.

Eerste helft 2015

•  Publicatie ontwerp vergunningen/  
ontheffingen (2e module)

•  Inspraak (indienen zienswijzen)
• Inspraakavonden

5

2015

•  Vaststellen definitief inpassingsplan en 
definitieve vergunningen/ ontheffingen 
(1e module)

• Indienen beroep bij Raad van State

4

Feiten & cijfers en planning
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Meer informatie
Voor meer informatie over Zuid-West 380kV, ver wijzen wij u graag naar  

de algemene brochure; Zuid-West 380kV, 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.

december 2013 

Aan de inhoud van dit document  

kunnen geen rechten worden ontleend.


