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Namens TenneT informeer ik u dat de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan voor het 380 kV 
hoogspanningsstation in Tilburg wordt uitgesteld. Eerder meldden wij u dat dit nog voor de zomer 2021 zou 
gebeuren.  
 
In de buurt van de bouwlocatie is beschermd wild aangetroffen. Sinds het moment dat dit ons bekend werd, 
hebben wij de procedure voor het inpassingsplan en het verkrijgen van vergunningen voor de bouw van het 
station tijdelijk stop gezet. We willen nu eerst de best mogelijke situatie creëren waarin het wild en het 
station naast elkaar kunnen bestaan. 
 
Om de best passende oplossing te kunnen bepalen, zijn we in gesprek met natuurorganisaties en bevoegd 
gezagen. In samenspraak met hen ontwikkelen we een plan van aanpak om het station op de beoogde 
locatie te kunnen bouwen, terwijl het wild gebruik kan blijven maken van hun leefruimte. 
 
Op basis van dat plan van aanpak vragen we ontheffing aan voor onze voorgenomen werkzaamheden. 
Uiteraard neemt deze procedure tijd in beslag. We verwachten in het eerste kwartaal van 2022 het ontwerp 
inpassingsplan en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten ter inzage te kunnen leggen. Vanaf dat moment kun u 
deze plannen inzien en er op reageren.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
omgevingsmanager Gerrit Modderkolk via gerrit.modderkolk@tennet.eu of 06 14 27 76 75. 
 
Met vriendelijke groet, 
TenneT TSO B.V. 

 

 
 
 

 

Susan van den Berg 
Projectleider 
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