
Zuid-West 380 kV West 
(Borssele-Rilland)

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 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 
Zeeland 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. 

31 december 2021

Type project: Hoogspanning 
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Betrokken ministeries: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Fase: Realisatiefase
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Betrokken partijen

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

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten, deels georganiseerd in 

actie- en bewonerscomités en dorpsraden
• Bedrijven
• Grondeigenaren
• Natuur- en milieuorganisaties
• Landbouworganisaties
• ProRail

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Informatie
• Bureau Energieprojecten: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland)
• Projectsite initiatiefnemer TenneT TSO B.V.: Zuid-West 380 kV 

West 

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West | 

11-04-2016
• Kamerbrief Mogelijkheden van ondergrondse aanleg bij de nieuwe 

hoogspanningsverbindingen | 02-12-2015
• Kamerbrief over voortgang 380 kV project Zuid West - Oost | 26-10-2015
• Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de tracékeuze 

van de 380 kV hoogspanningsverbinding in West-Brabant | 03-02-2015

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procedurefase: Publicatie voornemen project
• 22 mei 2009 

Startnotitie ter inzage gelegd. Aantal ontvangen ziens-
wijzen: 76, waarvan 66 uniek.

• Start opstellen milieueffectrapportage. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• Augustus 2011 

Keuze voorkeursalternatief door de minister van 
Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). 

Procedurefase: Formele besluiten
• April 2014 

Splitsing van het project in een westelijk en een oostelijk deel.
• 18 oktober 2016  

Vaststelling inpassingsplan, samen met 12 uitvoeringsbe-
sluiten, door minister EZ en ministerie IenM. Aantal 
ingediende beroepen: 37.

• 3 november 2017 
Vastelling 3 uitvoeringsbesluiten fase 2. Aantal ingediende 
beroepen: 0.

• 30 oktober 2018 - 12 december 2018 
Wijzigingsbesluit inpassingsplan ter inzage gelegd, met de 
gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan.  
Aantal ingediende beroepen: 0. De besluiten zijn onherroe-
pelijk geworden.

• Augustus 2019 - juli 2021 
Ontwerpbesluiten fase 4 ter inzage gelegd. Aantal inge-
diende beroepen: 3. De beroepen zijn niet-ontvankelijk en/
of ongegrond verklaard.

Beroepsfase
• 8 augustus 2018 

Uitspraak Raad van State over ingediende beroepen tegen 
het inpassingsplan en de daarbij behorende besluiten. 

• 7 juli 2021 
Uitspraak Raad van State over ingediende beroepen tegen 
de besluiten van fase 4. De beroepen zijn niet-ontvankelijk 
en/of ongegrond verklaard.

• Realisatiefase
• 2018 - 2022 

Realisatie en ingebruikname.

Omgeving (activiteiten EZK)

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

• Mei 2009 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den. Aantal bezoekers: 75.

• Oktober 2009 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over het concept-tracé. Aantal bezoekers: 375.

• April 2011 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over de voortgang. Aantal bezoekers: 140.

• Juni 2012 - augustus 2013 
4 informatieavonden voor bewoners en andere geïnteres-
seerden over de voortgangsbesluiten.  
Aantal bezoekers: 305. 

• Januari 2014 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over de situatie bij Krabbendijke. Aantal bezoekers: 80.

• Juli 2014 
2 informatieavonden voor bewoners en andere geïnteres-
seerden over het derde voorbereidingsbesluit.  
Aantal bezoekers: 195.

• Maart 2015 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over de situatie bij Krabbendijke. Aantal bezoekers: 94. 

• Maart 2016 
2 informatieavonden voor bewoners en andere geïnteres-
seerden over de ontwerpbesluiten. Aantal bezoekers: 135.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/afgesloten-projecten/zuid-west-380-kv-west
https://www.zuid-west380kv.nl/west/
https://www.zuid-west380kv.nl/west/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29023-205.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29023-205.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z23305&did=2015D47117
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z23305&did=2015D47117
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z19792&did=2015D40261
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z01784&did=2015D03648
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z01784&did=2015D03648
http://Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling

	Inleiding
	Gerealiseerde projecten

	Overzicht CSS
	Porthos Transport en opslag van CO2 
	Aramis 


	Overzicht Gasinfrastructuur 
	Gasopslag Norg
	Stikstofinstallatie Zuidbroek
	Stikstofbuffer Heiligerlee


	Overzicht Gaswinning 
	Gaswinning Ternaard 
	Gaswinning VDW


	Overzicht Hoogspanning: aansluitingen 
	Wind op zee
	Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)
	Net op zee - Hollandse Kust (zuid)
	Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)
	Net op zee - IJmuiden 
Ver Alpha
	Net op zee - IJmuiden 
Ver Beta
	Net op zee - IJmuiden 
Ver Gamma
	Net op zee - Nederwiek 1
	Net op zee - Nederwiek 2
	Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) 
- Eemshaven


	Overzicht Hoogspanning
	380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen-Ens
	Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV
	Beter Benutten Bestaande 380 kV
	Interconnector NeuConnect 
	Netversterking westelijk Friesland  
	Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland)
	Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)
	Hoogspanningsstation Tilburg


	Overzicht 
Wind op land
	Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
	Windplan Blauw  
	Windplan Groen 
	Windpark Zeewolde
	Windpark Fryslân


	Overzicht 
Wind op zee
	Wind op zee – Kavels I 
en II Hollandse Kust (zuid)
	Wind op zee – Kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
	Wind op zee – Kavel V Hollandse Kust (noord)
	Wind op zee – Kavels VI en VII Hollandse Kust (west)
	Wind op zee – Kavel I 
Ten noorden van de Waddeneilanden
	Wind op zee – Kavels I - IV IJmuiden Ver


	Overzicht 
gerealiseerde projecten t/m 2020 



