
Zuid-West 380 kV Oost 
(Rilland-Tilburg)

TenneT wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Rilland naar 
een nieuw te bouwen hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Dit voorkomt 
toekomstige knelpunten in het hoogspanningsnetwerk in West-Brabant. Daarnaast 
kan zo de duurzame energie van windparken voor de kust van Zeeland worden 
afgevoerd naar het landelijke net.

28 februari 2022

Type project: Hoogspanning
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Procedurefase
Initiatiefnemer: TenneT
Verantwoordelijke ministeries:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Zuid-West 380 kV Oost 
• Projectsite TenneT: www.zuid-west380kv.nl/oost/

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief toepassen rijkscoördinatieregeling op onderdelen hoogspan-

ningsverbinding Zuid-West 380 kV | 14-01-2021
• Kamerbrief over uitwerking voorgenomen tracé voor hoogspanningsver-

binding Zuid-West 380 kV Oost | 24-09-2019

Betrokken partijen

Overheden 
• Gemeenten: Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, 

Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Oosterhout, Dongen, Loon op Zand, Waalwijk, 
Tilburg en Reimerswaal 

• Waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel en 
Scheldestromen

• Provincies: Noord-Brabant, Zeeland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Bedrijven
• Grondeigenaren
• Natuur- en milieuorganisaties

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

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.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• 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 overhe-
den. Bewoners, indieners alternatieve tracés en natuuror-
ganisaties betrokken bij ontwikkelen en uitwerken 
tracéalternatieven.

• Augustus 2019 
Keuze van de minister EZK, in afstemming met ministerie 
van BZK, voor varianten in 11 uitwerkingsgebieden in 
voorgenomen tracé, grotendeels op basis van advies van 
samenwerkende overheden in de 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.

• 12 oktober 2020 
Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over 
voorgenomen tracé.

• 12 oktober 2021 
Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over 
voorgenomen tracé.

• 17 december 2021 
Ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. 123 zienswijzen

• Najaar 2022  
Vaststelling definitief inpassingsplan en 
uitvoeringsbesluiten.

Realisatiefase
• 2025 

Naar verwachting start aanleg. 
• 2030 

Mogelijke realisatie en ingebruikname.

Omgeving (activiteiten EZK)

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

• 2009 - 2018 
Vele informatieavonden en werkateliers.

• November 2019 
Informatieavonden naar aanleiding van tracékeuze 
minister van EZK. Aantal bezoekers: ongeveer 300.

• December 2021 - januari 2022 
Digitale informatieavonden naar aanleiding van de 
terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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http://www.rvo.nl/zuid-west-380kv-oost
http://www.zuid-west380kv.nl/oost/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/14/kamerbrief-toepassen-rijkscoordinatieregeling-op-onderdelen-hoogspanningsverbinding-zuid-west-380-kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/14/kamerbrief-toepassen-rijkscoordinatieregeling-op-onderdelen-hoogspanningsverbinding-zuid-west-380-kv
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17890&did=2019D37259
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17890&did=2019D37259
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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