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Betrokken partijen 

Overheden 
• Gemeenten: Woensdrecht, Bergen op 

Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Halder- 

berge, Moerdijk, Etten-Leur, Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout, Breda, 

Gilze-Rijen, Dongen, Loon op Zand, Waal- 

wijk, Tilburg, Reimerswaal, Tholen 

• Waterschappen: Brabantse Delta, de 

Dommel  en Scheldestromen 

• Provincies: Zeeland, Noord-Brabant 

• Ministerie van Defensie 

• Rijkswaterstaat 

 
 

 
Belanghebbenden 
• Bewoners betrokken gemeenten, deels 

georganiseerd in bewonerscomités 

• Bedrijven 

• Grondeigenaren 

• Natuur- en milieuorganisaties, 

landbouworganisaties 

• ProRail 

 

Project 
 

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspannings- 

net, wil een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt 

(kV) aanleggen van Borssele naar Tilburg. In april 2014 is dit 

project gesplitst in een westelijk deel (Borssele-Rilland) en een 

oostelijk deel (Rilland-Tilburg). De verbinding is nodig omdat 

het huidige net in Noord-Brabant maximaal is belast. Hierdoor: 

• voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de 

Elektriciteitswet van 1998; dit geeft risico’s bij het transport 

van elektriciteit bij onderhoud 

• kunnen zonder de nieuwe verbinding problemen ontstaan 

met de elektriciteitsvoorziening in Nederland 

• is er momenteel onvoldoende capaciteit voor het aansluiten 

van nieuwe energieleveranciers, zoals exploitanten van 

windparken  op zee 

 

Bron: Begrenzing voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kV oost 

Hoogspanning Rilland – 
Tilburg, Zuid-West 380 kV oost 

 

Hoogspanning 

Rijkscoördinatieregeling  (RCR) 

 

 

TenneT TSO B.V.: 

 

 
TenneT TSO B.V. 
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Proces Omgeving (activiteiten EZK) 
 

Zie  Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZK in contact met betrokken partijen, 

individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken 

overheden overlegt EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau 
 

 

 

 

 
 
 
 

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

 
Mei - juni 2009 

Drie informatieavonden voor bewoners en andere 

geïnteresseerden. Aantal bezoekers: 75. 

 
Oktober 2009 

Drie informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 

over concept-tracé. Aantal bezoekers: 300. 

 

April - juni 2011 
Vijf informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 

over voortgang. Aantal bezoekers: 595. 

 
Juni 2012 - december 2013 

Zeven informatieavonden voor bewoners en andere geïnteres- 

seerden over voorbereidingsbesluiten. Aantal bezoekers: 483. 

 
Augustus 2014 

Gesprek minister EZ met regionale bestuurders over keuze tracé. 

 
September 2014 – januari 2015 

Zeven informatieavonden voor bewoners en andere 

geïnteresseerden over tracéwijziging. Aantal bezoekers: 1.739. 

 
Maart-december 2015 

Minister EZ stelt regio in gelegenheid alternatieven voor te stellen. 

Opname haalbare alternatieven in procedure. 

Vier bijeenkomsten voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Aantal bezoekers: 196. 

 
Juni - juli 2016 

Vijf informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden, 

georganiseerd door TenneT. Aantal bezoekers: 890. 

 
September 2017 

Inloopavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden over 

voorgenomen tracé en vervolgproces. Georganiseerd door EZ en 

ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), in samenwerking met 

TenneT. Aantal bezoekers: 500. 

 
November 2019 

Inloopavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden over 

keuze minister EZK uit varianten bij uitwerking voorgenomen tracé 

en vervolgproces. Georganiseerd door TenneT in samenwerking 

met EZK. 

 
Procedurefase: Publicatie voornemen project 

 
22 mei 2009 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. 

Aantal ontvangen zienswijzen: 76, waarvan 66 uniek. 

Start opstellen milieueffectrapportage (m.e.r.). 

 
Procedurefase:  Voorkeursalternatief 

 
Augustus 2011 

Uitspraak minister van Economische Zaken (EZ) over voorkeur 

noordelijke tracé tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg. 

 
2012-2014 

Voorbereidingsbesluiten over gebied  voorkeursalternatief. 

 
Augustus 2014 

Wijziging door minister EZ van eerdere voorkeurstracé naar 

zuidelijke alternatief tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg. 

 
December 2015 

Besluit van minister EZ, op basis van advies van Deltares, tot 

actualiseren tracédocument, m.e.r. en voorkeursalternatief. 

 
Juni 2016 

Besluit van minister EZ tot vrijgave tracédocument als basis voor 

m.e.r. en  voorkeursalternatief. 

 
Juli 2017 

Bekendmaking door minister EZ van voorgenomen tracé, op basis 

van unaniem advies betrokken regionale overheden. Bewoners, 

indieners alternatieve tracés en natuurorganisaties betrokken bij 

ontwikkelen  en  uitwerken tracéalternatieven. 

 
Augustus 2019 

Keuze door minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

voor varianten in elf uitwerkingsgebieden in voorgenomen tracé, 

grotendeels op basis van advies van samenwerkende overheden regio. 

Belanghebbenden betrokken bij ontwikkelen en uitwerken varianten. 

 
Procedurefase:  Formele besluiten 

 
12 oktober 2017 

Publicatie voorbereidingsbesluit over voorgenomen  tracé. 

 
12 oktober 2018 

Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over voorgenomen tracé. 

 
12 oktober 2019 

Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over voorgenomen tracé. 

 
2019-2022 

Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 

Definitieve besluitvorming. 

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

