
Namens het college bericht ik u het volgende, dit als vervolg op eerdere berichten in dit dossier. 
 
Op 1 juni overhandigden de samenwerkende overheden hun advies over de 380 kV 
hoogspanningsverbinding (project Zuid-West 380 kV Oost) aan de minister van Economische Zaken. 
De samenwerkende overheden kwamen tot een gezamenlijk en breed gedragen advies: het meest 
gedragen tracé. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu hebben nu een 
besluit genomen over het Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA), d.w.z. hun besluit waar het 
tracé gaat komen. Ons college wil ook u daarover informeren. Vandaar dit bericht. 
 
In namiddag besluit minister bekend  

Minister Kamp heeft laten weten een besluit te hebben genomen. 
Om 17.00 uur zal de minister de Tweede Kamer per brief informeren over zijn besluit.  
Vanaf dat moment is de informatie ook voor uw raad beschikbaar. De kamerbrief wordt gepubliceerd 
op de website van de Tweede Kamer. 
Vanaf 18.00 uur zal ook de berichtgeving op de projectwebsite zijn geactualiseerd. 
 
Project en samenwerkende overheden 
Het project Zuid-West 380 kV Oost betreft de nieuwe hoogspanningsverbinding die tussen Rilland en 
Tilburg wordt aangelegd. Ook onze gemeente is bij dit dossier betrokken.  
Ter informatie, de samenwerkende overheden bestaan uit: 

 de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 
Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Reimerswaal, Roosendaal, 
Steenbergen, Tholen, Tilburg, Waalwijk en Woensdrecht; 

 de provincies Noord-Brabant en Zeeland. 
 
Vervolg 

Nu een beslissing over het Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA) is genomen, wordt dat tracé 

verder uitgewerkt. Daarna volgt de procedure voor de Rijkscoördinatieregeling met inpassingsplan en 

vergunningen en een definitief besluit. Naar verwachting wordt begin 2022 gestart met de bouw. De 

samenwerkende overheden hebben de minister gevraagd ook in de volgende fasen actief betrokken 

te worden, mede voor hun inwoners en andere belanghebbenden. Mede gelet op onze bestuurlijke 

trekkersrol in dit dossier blijft onze gemeente bij dit proces betrokken. De samenwerkende 

overheden hebben vooraf afgesproken elkaar ook na de besluitvorming van de ministers in het 

verdere proces vast te houden. 

 
Vragen? 
Het leek ons goed om de gemeenteraad en de burgerleden op deze wijze te informeren. 
 Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot:  
wethouder P.W.A. Lepolder  
p.lepolder@gemeente-steenbergen.nl 
 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken?qry=%2A&fld_tk_categorie=Kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&nocache=&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&Type=Kamerstukken&clusterName=Brieven+regering
http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg
mailto:p.lepolder@gemeente-steenbergen.nl

