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Onderwerp

Voorontwerp Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost
Datum

9 maart 2021
Ons kenmerk

Geachte minister, heer

,

C2276423/4845989
Uw kenmerk

Contactpersoon

In het kader van het wettelijk vooroverleg ingevolge artikel 3.1.1. Bro heeft u
ons om op 25 februari j.l. een reactie gevraagd op het Rijksinpassingsplan ZuidWest 380 kV Oost.

Telefoon

Planbeschrijving
Onderhavig inpassingsplan (RIP) betreft de vernieuwing en uitbreiding van de
hoogspanningsleiding 380 kV tussen Rilland en Tilburg.
Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor
leveringszekerheid van elektriciteit is er de noodzaak tot uitbreiding van het
bestaande elektriciteitsnetwerk. De aanpassing van dit netwerk heeft zoals u
aangeeft tussen Borssele en Rilland in het kader van het Rijksinpassingsplan ZuidWest 380 kV West reeds zijn beslag gekregen.

Bijlage(n)

Het RIP Zuid-West 380 kV Oost bestaat uit het tracé (ca. 78 km lang) tussen
Rilland en Tilburg (vernieuwing en uitbreiding van capaciteit) en daarnaast uit de
volgende onderdelen:
De aansluiting van de bestaande 150kV hoogspanningsverbindingen op
de 150 kV stations
De aanpassing van de bestaande 150kV stations
Tijdelijke verbindingen (gedurende de aanleg van definitieve tracé).
Het ruimtebeslag van de werkzaamheden en het beheer en het
onderhoud.
De hoogspanningsverbinding 380 kV wordt aangesloten op het
hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het RIP voor dit
hoogspanningsstation, waarop de 380 kV hoogspanningsverbinding moet
aansluiten, is in het kader van het voorontwerp afgelopen zomer 2020
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afzonderlijk in procedure gebracht, omdat ons bekend is dat de bestaande
knelpunten ter plaatse hiertoe noopten. Inmiddels hebben we vernomen, dat het
ontwerp van dit RIP zal naar verwachting eind mei/begin juni 2021 in
procedure zal worden gebracht.
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Ons kenmerk
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Wij hebben waardering voor de wijze waarop intensief en uitvoerig afstemming
en overleg heeft plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen, samenwerkende
overheden, Rijkswaterstaat, waterschappen, buisleidingbeheerders en
omwonenden. Daarmee heeft naar ons oordeel een intensief en zorgvuldig
participatieproces plaatsgevonden.
We hebben kennisgenomen van het besluitvormingsproces, de wijze waarop de
belangen zijn afgewogen en meegewogen bij de uiteindelijke tracékeuze en de
uitwerking van de alternatieve varianten in de afzonderlijke deelgebieden door
de gemeenten. Tevens hebben we kennisgenomen van de resultaten uit het MERonderzoek.
Een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding is
voor ons van provinciaal belang. Tevens is voor ons van belang in beeld te
hebben, waar binnen het gehele tracé de inpassing van de
hoogspanningsverbinding leidt tot aantasting van het Natuur Netwerk Brabant.
In het Landschapsplan wat als bijlage deel uit maakt van het inpassingsplan
wordt op deze bovengenoemde thema's ingegaan.
Landschapsplan

De landschappelijke inpassing van het tracé is per deelgebied en in
samenwerking met gemeenten en betrokken partijen lokaal uitgewerkt.
In artikel 13.1 van het Rijksinpassingsplan is een voorwaardelijke
gebruiksbepaling opgenomen, waarin is bepaald dat binnen 5 jaar na de
aanleg van de hoogspanningsverbinding voorzien moet zijn in de
landschappelijke inpassing zoals opgenomen in het Landschapsplan.
Daarnaast is in paragraaf 5.8 van dit Landschapsplan een uiteenzetting
gegeven van de opgave natuurcompensatie Natuur Netwerk Brabant en
Houtopstanden ca. 24,47 ha. Met de uitgangspunten, waarop de
natuurcompensatie opgave is weergegeven kunnen we in beginsel instemmen.
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Wel vragen wij nader aandacht voor de uitwerking van de natuurcompensatie
en de wijze waarop dit juridisch geborgd wordt.
Graag treden wij daarover nog nader in contact vooruitlopend op het in
procedure brengen van het ontwerp-Rijksinpassingsplan.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
projectleider uitvoering Wet RO
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

3/3

