Hoogspanningsstation
Rilland

1 september 2019

Hoogspanning

Verantwoordelijke ministeries

Initiatiefnemer

Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Station Rilland

Betrokken partijen
Overheden

Belanghebbenden

• Gemeenten: Reimerswaal, Borsele,
Kapelle
• Waterschap: Scheldestromen
• Provincie: Zeeland
• Rijkswaterstaat

• Bewoners betrokken gemeenten
• Agrariërs, deels vertegenwoordigd door de
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
en de Landbouw Vereniging Reijgersbergh
• Grondeigenaren
• Leidingenstraat Nederland (LSNed)
• Natuur- en milieuorganisaties
• Overige kabels- en leidingeigenaren
(Evides, Zebra, Zeeland Refinery, Gasunie)
• ProRail
• Windpark Scheldewind

Project
Een nieuw hoogspanningsstation bij Rilland is
onder meer nodig om de transportcapaciteit tussen
Nederland en België te vergroten. Dat bevordert het
integreren van de Europese elektriciteitsmarkten.
TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke
hoogspanningsnet, gaf midden 2014 aan dit
station te willen bouwen. Het toekomstige station
verbetert ook het gebruik van de capaciteit op de drie
verbindingen die bij het station samenkomen: naar
Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet. Ook lost het
station een onderhoudsknelpunt op in het tracédeel
naar Geertruidenberg.
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Proces

Omgeving (activiteiten EZK)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Procedurefase: Publicatie voornemen project
30 oktober 2014
Publicatie voornemen project.

Augustus 2014
Informatiebijeenkomst voor bewoners van acht huizen in directe
omgeving.

Procedurefase: Formele besluiten
Juni–oktober 2015
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.
Aantal ontvangen zienswijzen: elf.

Juni 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
Aantal bezoekers: 25.

8 oktober 2015
Definitieve inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase
1 juni 2016
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond verklaard.

Realisatiefase
2019
Naar verwachting realisatie hoogspanningsstation.

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