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Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief informeer ik u graag over de laatste stand van zaken rond de nieuwe 380 kVhoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg, ook bekend als Zuid-West 380 kV Oost.
Ruim een jaar geleden maakte de minister van Economische Zaken en Klimaat een keuze voor het tracé van
de nieuwe hoogspanningsverbinding. U las hier alles over in het zogenaamde Projectboek 3.
Na publicatie van dat projectboek is er weer veel werk verzet en toegewerkt naar een meer nauwkeurige
bepaling van het tracé zoals deze uiteindelijk zal worden opgenomen in het rijksinpassingsplan. Het
rijksinpassingsplan is de definitieve versie van het voorontwerp inpassingsplan. Hierover leest u meer in
Projectboek 4.
Projectboek 4 & voorontwerp inpassingsplan
U vindt Projectboek 4 op onze projectwebsite: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meerweten/publicaties. Hierin schetsen wij de inspanningen die zijn verricht sinds Projectboek 3. En leest u over
de huidige status van het tracé. In dit projectboek vindt u, zoals gezegd, ook een samenvatting van het
voorontwerp-inpassingsplan. Dit voorontwerp-inpassingsplan is geen formeel document waar rechten aan
ontleend kunnen worden. Er is, zoals dat heet, op dit document geen zienswijze mogelijk. Maar ik nodig u
wel uit om via de website te reageren, zodat wij uw reacties kunnen betrekken bij het opstellen van het
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ontwerp-inpassingsplan. Dat zal uiteindelijk leiden tot een door de minister goedgekeurd
rijksinpassingsplan.
Het voorontwerp is ook aan de regionale overheden aangeboden. Dit zal in de aankomende weken met
hen worden besproken. Ook de reacties uit deze overleggen worden meegenomen bij het opstellen van het
ontwerp-inpassingsplan. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt later dit jaar nog ter inzage gelegd. Vanaf dat
moment kunt u een zienswijze geven. Uiteraard informeren wij u zodra dit kan.
Projectatlas
De website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/ geeft u ook toegang tot de vernieuwde projectatlas.
Hierop kunt u zien waar het tracé – en de schakelstations – zijn gepland en hoe het concept-landschapsplan
eruit ziet. U ziet hoe het tracé landschappelijk wordt ingepast en waar de compensatie van natuur wellicht
mogelijk is.
En zo nemen we u graag mee in de ontwikkeling van het tracé, waarvan de ingebruikname nu is voorzien in
het eerste kwartaal van 2030.
Start veld- en bodemonderzoek
Dan rest mij u nog te melden dat in de aankomende weken gestart wordt met veld- en
bodemonderzoeken. Wij verwachten dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond. Ook hierover leest u op
onze website meer.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, of een gedrukt exemplaar van Projectboek 4 willen
ontvangen, dan kunt u contact opnemen. Dat kan telefonisch via 0800-8366388 (TenneT) of door te mailen
naar oost@zuid-west380kv.nl. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks terecht bij onze omgevingsmanagers
Stephan Tiemessen (stephan.tiemessen@tennet.eu) en Gerrit Modderkolk (gerrit.modderkolk@tennet.eu).

Hoogachtend,

Jaap ter Haar
Project Directeur Zuid-West 380 kV Oost

