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Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeenten: Borsele, Vlissingen 

• Waterschap: Scheldestromen 

• Provincie: Zeeland 

• Nederlandse ambassade België 

• Rijkswaterstaat 

• Veiligheidsregio: Zeeland 

• Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) 

• Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW) 

• Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) 

 
 

 
Belanghebbenden 
• Haven van Antwerpen 

• North Sea Port 

• Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit 

(GNA) 

• Milieubeweging Zeeland 

• Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) 

• Vlaams Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken 

• Vlaams Nederlandse Schelde Commissie 

(VNSC) 

 

 

Project 
 

TenneT TSO B.V. legt een elektriciteitsnet aan om de windmolens op 

zee van windenergiegebied Borssele te verbinden met het landelijke 

hoogspanningsnet. Het net bestaat uit twee platforms op zee, vier 

ondergrondse elektriciteitskabels van 220 kilovolt (kV) naar de kust, 

een ondergronds tracé op land en een nieuw transformatorstation 

(Alpha en Beta) in Borssele. Dit station zorgt voor de aansluiting op 

het landelijke hoogspanningsnet en zet de spanning om van 220 kV 

naar 380 kV. De platforms, met een gezamenlijk vermogen van 1.400 

MW (Megawatt), worden een jaar na elkaar in gebruik genomen 

(in 2019 en 2020). Eind oktober 2019 is gestart met de bouw van 

windpark Borssele I en II door Ørsted. In september 2019 heeft 

TenneT conform planning Borssele Alpha opgeleverd. In 2020 zal   

via dit platform de stroom van het windpark Borssele I en II aan land 

worden gebracht. 

 
 
 

Bron: kennisgeving besluiten, juli 2016 

Net op zee: Borssele 1 september 2019 

Hoogspanning 
Realisatiefase 

Rijkscoördinatieregeling  (RCR) 

Verantwoordelijke  ministeries 
Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Kamerbrieven  project 
• Kamerbrief Structuurvisie windenergie op 

zee over routekaart windenergie op zee 

2023 | 26-09-2014 

Bureau Energieprojecten: 

Net op zee Borssele 

Projectsite inititatiefnemer 

TenneT TSO B.V.: 

Net op zee Borssele 

Initiatiefnemer 
TenneT TSO B.V. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-borssele
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-borssele
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/net-op-zee-projecten-nl/net-op-zee-borssele/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/net-op-zee-projecten-nl/net-op-zee-borssele/
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Proces Omgeving (activiteiten EZK) 
 

Zie  Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). 

Zie projectsite Bureau Energieprojecten (link bovenaan dit projectsheet), met 

een uitgebreide projectbeschrijving en een toelichting op de fasen per project. 

Vanaf de start van een energieproject staat EZK in direct contact met betrokken 

partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 

Met betrokken overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau. 

Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe EZK bewoners en andere 

geïnteresseerden informeert en betrekt. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 1 september 2019 

 
Maart 2015 

Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

37 bezoekers. 

 
Zomer 2015 

Betrokkenen persoonlijk geïnformeerd over het voorkeursalternatief. 

Vlaamse havens hierover geïnformeerd via het Vlaams Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken. 

 
Najaar 2015 

Aanpassingen tracé, zoals het dieper aanleggen van de verbinding, 

naar aanleiding van overleg met belanghebbenden. 

 
April 2016 

Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Zeven bezoekers. 

 
Procedurefase: Publicatie voornemen project 

 
13 maart 2015 

Startnotitie ter inzage gelegd. 85 unieke zienswijzen ontvangen. 

 
Procedurefase:  Voorkeursalternatief 

 
Zomer 2015 

Besluit voorkeursalternatief door minister van Economische Zaken 

(EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). 

 
September 2015 

Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd. 

 
Procedurefase:  Formele besluiten 

 
18 maart 2016 (fase 1) 

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 

Twintig unieke zienswijzen ontvangen. Definitieve besluitvorming 

over inpassingsplan en vergunningen. 

 
27 maart 2017 

Ondertekening besluit Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 

voor uitvoeren project Net op zee Borssele. Intrekking beroep 

door haven Antwerpen, waarmee de besluiten definitief zijn. 

 
Procedurefase 

 
Voorjaar 2018 

Formele besluiten werkplannen fase 2. 

 
Realisatiefase 

 
2018 

Start bouw verbinding. 

 
2019-2020 

Naar verwachting ingebruikname van de twee platforms (eerste 

platform in 2019, tweede in 2020). 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rijkscoordinatieregeling

