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Geachte heer Van Dorssen, 
 
Op 1 maart 2021 ontvingen wij het voorontwerp van het Inpassingsplan “Zuid-West 380 kV 
Oost”. Het plan maakt de aanleg mogelijk van een nieuwe hoogspanningsverbinding 
tussen Rilland en Tilburg-Noord. Een heel klein deel van de verbinding ligt in het 
beheersgebied van Waterschap De Dommel. In deze brief leest u mijn reactie op het 
voorontwerp. 
 
De eerder gemaakte opmerkingen zijn niet verwerkt in het voorontwerp 

Op 25 november 2020 heb ik, via een reviewformulier, opmerkingen gegeven op het 
Projectboek 4 (voorontwerp)inpassingsplan. Hierop heb ik geen reactie ontvangen en in 
het nu toegestuurde voorontwerp zijn deze opmerkingen niet verwerkt. Graag zie ik de 
volgende punten alsnog verwerkt in het ontwerp-inpassingsplan: 

- Magneetvelden: wat is het effect op de rioolwaterzuivering Tilburg? De magnetische 
veldsterkte van de hoogspanningsverbinding mag niet leiden tot een gezondheidsrisico 
voor het aanwezige personeel. Ook mag er geen verstoring zijn dan de huidige en 
toekomstige procesautomatisering van de zuivering. 

- Watertoets: wat zijn de resultaten van de watertoets voor het beheersgebied van 
Waterschap De Dommel? De plantoelichting vermeldt, dat dit is beschreven in de 
Watertoets ZuidWest 380kV-Oost (Arcadis, 2020) van 27 januari 2020. Deze watertoets 
is niet als bijlage bij het inpassingsplan gevoegd en hebben wij ook niet eerder 
ontvangen. Daarmee zijn de effecten op de waterbelangen binnen het beheersgebied 
van Waterschap De Dommel niet duidelijk.  

 
De bestemmingsomschrijving van Bedrijf-Nutsvoorzieningen is niet compleet 

In de bestemmingsomschrijving van de bestemming Bedrijf-Nutsbedrijf is het begrip 
“waterhuishoudkundige voorzieningen” niet opgenomen. Ik vraag u om dit begrip toe te 
voegen. De bestemming maakt onder andere de bouw van hoogspanningsstations 
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mogelijk. Met het toevoegen van het begrip aan de bestemmingsomschrijving kunnen 
eventueel noodzakelijke hemelwaterbergingsvoorzieningen binnen de bestemming worden 
aangelegd.   
 
Een watervergunning lijkt niet nodig       

In het beheersgebied van Waterschap De Dommel plaatst TenneT geen nieuwe masten. 
De nieuwe ondergrondse 150 kV-leiding bij Tilburg kruist geen A-watergangen van 
Waterschap De Dommel. Voor deze werkzaamheden is daarom geen watervergunning 
nodig. Als er binnen ons beheersgebied bemaling nodig is voor realisatie van de 380 kV- of 
150 kV-leiding, dan kan wel een melding of vergunningaanvraag nodig zijn. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact met mij op via telefoonnummer . Of via mail naar 

 
 
 

 
 




