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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage 
voor ‘ZUID-WEST 380 KV – FASE 2’. Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een 
zienswijze inbrengen. 
 
Het project 
TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen om een nieuwe 
380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen van Borssele naar station Rilland. De verbinding is 
nodig omdat het huidige net in Zeeland maximaal belast is. Dit geeft risico’s bij het transport van 
elektriciteit op momenten van onderhoud. Bovendien is voor aansluiting van nieuwe 
energieleveranciers, zoals wind op zee, nu geen capaciteit meer beschikbaar. 
 
Om dit project mogelijk te maken zijn bestemmingsplannen aangepast door middel van een 
(rijks)inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van 
Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden 
gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in 2 fasen voorbereid, onder 
coördinatie van de minister van Economische Zaken. 
 
Het gaat nu in fase 2 om de volgende overige besluiten: 
- Omgevingsvergunning bouw uitbreiding station Borssele 380 kV met 2 velden en 3 portalen 
- Omgevingsvergunning bouw twee opstijgpunten 150 kV 
- Watervergunning bemalingen ten behoeve van aanleg 150 kV kabel 
 
Zienswijzen 
Op de ontwerpbesluiten is binnen de inspraaktermijn in totaal 1 zienswijze binnengekomen. De 
zienswijze is integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraakbundel downloaden van 
www.bureau-energieprojecten.nl.  
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijze is geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging gezonden 
met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij de besluiten wordt aangegeven of en hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. 
Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder 
andere lokale huis-aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Een belanghebbende 
die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vanState. 
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Kennisgeving 
Zuid-West 380 kV West  

Van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de tweede fase van het project Zuid-West 380 kV – West, 
hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen om een 
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen van Borssele naar station Rilland. 
De verbinding is nodig omdat het huidige net in Zeeland maximaal belast is. Dit geeft dit 
risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Bovendien is 
voor aansluiting van nieuwe energieleveranciers, zoals wind op zee, nu geen capaciteit 
meer beschikbaar.

Om dit project mogelijk te maken zijn bestemmingsplannen aangepast door middel van 
een (rijks)inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en 
van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal overige besluiten nodig.  
Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), 
maar in 2 fasen voorbereid, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. 

Het gaat nu in fase 2 om de volgende overige besluiten:
• Omgevingsvergunning bouw uitbreiding station Borssele 380 kV met 2 velden en 3 portalen
• Omgevingsvergunning bouw twee opstijgpunten 150 kV
• Watervergunning bemalingen ten behoeve van aanleg 150 kV kabel

U kunt nu reageren op de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken.

Waar kunt u de stukken inzien? 
U kunt van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 de ontwerpbesluiten 

van fase 2 met onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en 
tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:
• Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand, T (0113) 238383.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen de ontwerpbesluiten en de 
onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of 
onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een 
besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij  
de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State.  

Hoe kunt u reageren? 
U kunt van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 reageren. Wij ontvangen 
uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder 
het kopje Zuid-West 380 kV West. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Zuid-West 380 kV – West fase 2, 
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres noemen? 
Dan kunnen wij u informeren over de start van de terinzagelegging van de definitieve 
besluiten. Daarnaast is het voor u makkelijker bij de Raad van State aan te tonen dat  
u een zienswijze hebt ingediend als u in beroep wil gaan. Dit geldt ook voor eventuele 
medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op 
werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop 
van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl.  
De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota  
van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de 
definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te 
zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op 
www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie 
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten,  
T (070) 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijze 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. De 
zienswijze is vanaf pagina 7 opgenomen. 

Zienswijze op ontwerpbesluiten ‘ZUID-WEST 380 KV WEST - FASE 2’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
a11b-OB-0001 0001  
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen 

Zienswijze van organisaties op ontwerpbesluiten ‘ZUID-WEST 380 KV WEST – FASE 2’ 

Zienswijzenummer Organisatie 
a11b-OB-0001 Stichting Dorpsraad Borssele, BORSSELE 
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Zienswijze 0001 
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Verzonden: Maandag 26 juni 2017 21:27 
Onderwerp: Zienswijzeformulier 
Zuid-West 380 kV – West fase 2 
 
Aanspreekvorm:  
Aanspreektitel:  
Achternaam:  
Voorvoegsel(s):  
Voorletters:  
Straat:  
Huisnummer:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres: dorpsraadborssele@live.nl 
Als: Organisatie 
Organisatie: Stichting Dorpsraad Borssele 
Mede namens: Dorpsraad Borssele en advies commissie van dorpsraad Borssele. 
 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?  
Ja, impact op het dorp Borssele 
 
Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  
Ja, Groenproject 't Sloe is een onvoltooid plan met voor Borssele een dubbele doelstelling. 
-  1. Natuur compensatie vanuit gerealiseerde projecten (O.A. Westerscheldetunnelweg, 
verdieping Westerschelde, BRZO Industrie in Sloegebied) 
-  2. Bufferfunctie tussen woon- en leefomgeving en zware (BRZO) industrie. 
Over dit onvoltooide plan (anno 2017 ca. 60% gerealiseerd) wordt een Rijksinpassingsplan 
heen gelegd met enorme impact voor een termijn van 80 tot 100 jaar. Hiermee wordt voor 
Borssele en omgeving het belang zoals hierboven vermeld in nr.1 en nr.2 m.b.t. afscherming 
en akoestisch filter veel groter en belangrijker.  
In tegenstelling tot dit belang, wordt een deel vernietigd, verdere ontwikkeling beperkt en 
volgt er geen of een minimale compensatie op de pijnplek. 
  
 
Reactie  
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