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Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de 

ontwikkelingen, voortgang en stand van zaken van bovengenoemd hoogspanningsproject. Begin vorig jaar 

heeft TenneT u voor het laatst geïnformeerd. In deze brief willen wij u graag informeren over de laatste stand 

van zaken in de diverse gemeenten rondom het hoogspanningsproject. 

 

Gemeente Borsele en Gemeente Goes 

In deze gemeenten gaat het om de aanleg van een nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabel tussen Goes 

en Ellewoutsdijk. Wij lieten u eerder weten dat alle onderzoeken (zoals bodem, natuur en beginnend 

archeologisch veldonderzoek) zijn afgerond en afgestemd met de gemeenten. Deze onderzoeken waren 

nodig om precies te bepalen waar en hoe de ondergrondse kabel aangelegd kan worden. Het definitief 

ontwerp van het kabeltracé is vrijwel afgerond. 

Wij lieten u ook weten dat wij nog wachten met het starten van de uitvoeringswerkzaamheden, totdat er een 

uitspraak is van de Raad van State én er zijn nog gesprekken met grondeigenaren en gebruikers om tot 

overeenstemming te komen over de zakelijk recht overeenkomsten. Immers, een aantal grondeigenaren had 

een bezwaar ingediend over de exacte ligging van de kabel. Vanwege het coronavirus zijn er vertragingen 

gekomen en is er helaas nog geen uitspraak van de Raad van State. Wij hopen in de eerste helft van dit jaar 

een uitspraak te krijgen.  

Dit betekent dat het aanleggen van de ondergrondse kabel ook vertraging oploopt. Zodra er nieuws is van 

de Raad van State én wij weten wanneer wij kunnen starten met de aanleg van de kabel, informeren wij u 

gelijk. Overigens vindt u het kaartje met het kabeltracé op de website: www.tennet.eu/zeeuwsvlaanderen  

  

Gemeente Terneuzen 

In deze gemeente gaat het om de aanleg van een nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabel tussen 

Terneuzen en Westdorpe. Doordat de uitvoering voor het totale project (Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-

Beveland) in één keer wordt gerealiseerd, en wij moeten wachten op de uitspraak van de Raad van State, 

lopen wij hier ook  helaas vertraging op. Voor Zeeuws-Vlaanderen is het definitief ontwerp vrijwel afgerond. 

Ook zijn er gesprekken gevoerd over de zakelijk recht overeenkomsten met de grondeigenaren en 

gebruikers. De kabel tussen Terneuzen en Westdorpe vindt u op de site: www.tennet.eu/zeeuwsvlaanderen  

 

Vervolg 

De verwachting is dat wij circa voorjaar 2022 kunnen starten met de aanleg van de twee nieuwe, 

ondergrondse hoogspanningskabels in zowel de gemeenten Borsele en Goes, als in Terneuzen. 
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Voordat we de uitvoering van de werkzaamheden voor het leggen van de twee ondergrondse kabels starten, 

organiseert TenneT, samen met de aannemer, een informatieavond. Tijdens deze avond gaan we in op de 

techniek, de detailplanning en de uitvoering van de werkzaamheden. Uiteraard kunt u tijdens deze avond al 

uw vragen stellen aan de specialisten van TenneT en van de aannemer. Wij zullen u hierover tijdig 

informeren wanneer en waar de informatieavond georganiseerd wordt. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over deze brief of het project? Stuur dan een email naar servicecenter@tennet.eu of bel 

ons via telefoonnummer 0800 836 63 88 (gratis). Op de projectwebsite www.tennet.eu/zeeuwsvlaanderen 

vindt u meer informatie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V. 

 

 

 

 

 

 

Ruud Meuwissen 

Projectleider 
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