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In de terinzageleggingsperiode zijn er zo’n 80 beroepen 

ingediend bij de Raad van State. De Raad van State buigt zich  

hier nu over en zal naar verwachting zeker een jaar nodig 

hebben om alle zaken te behandelen en uitspraak te doen.  

In de tussentijd voert TenneT voorbereidende en omkeerbare 

werkzaamheden uit, zoals veld- en bodemonderzoeken. 

Nog twee besluiten ter inzage
Medio maart 2023 volgt nog een terinzageleggingsperiode. 

Ditmaal voor de ontwerpbesluiten. Deze leiden uiteindelijk tot 

definitieve besluiten die ook weer ter inzage komen te liggen. 

November 2022

Van 2 september tot en met 14 oktober lag het definitieve inpassingsplan van de hoogspannings
verbinding ter inzage, inclusief het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord.  
In deze zes weken organiseerde TenneT twee goed bezochte informatieavonden. Daar kwamen 
zo’n tweehonderd geïnteresseerden op af. Bezoekers konden met hun vragen terecht bij de 
aanwezige specialisten. Over de actuele stand van zaken, de planning, de landschappelijke 
inpassing, werkwegen en terreinen van de verbinding bijvoorbeeld. Maar ook over onderwerpen 
als mastkeuze, magneetvelden en grondzaken.

Ontwikkelingen rond de hoogspanningsverbinding
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Terinzagelegging definitief 
inpassingsplan
Tussen 4 november en 16 december ligt het definitieve inpassing-

splan voor het hoogspanningsstation Tilburg ter inzage. In deze 

periode kunt u kennisnemen van de wijzigingen en aanvullingen  

die gemaakt zijn op het ontwerp-inpassingsplan dat tussen  

16 maart en 26 april ter inzage lag. De documenten met informatie 

over de besluiten zijn online te bekijken op www.rvo.nl/ 

hoogspanningsstation-tilburg. Ook kunt u de documenten als  

papieren versie bekijken in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 te  

Tilburg, in de centrale hal op de begane grond. Als de besluiten 

tegen belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp  

van de besluiten kunt u in beroep gaan. 

Overeenkomst gebiedsontwikkeling
Deze zomer ondertekenden de gemeente Tilburg, Provincie 

Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en TenneT belangrijke 

overeenkomsten voor het gebied rondom het nieuwe hoogspan-

ningsstation. In de overeenkomsten legden zij onder meer vast wie 

de toekomstige eigenaar wordt van welke grond en hoe dit gebied 

wordt ingericht. De afspraken versnellen de komst het hoogspan-

ningsstation dat nodig is voor een betrouwbaar stroomnet in de 

regio. Lees hier hoe het station, natuur en recreatie in het gebied in 

verbinding worden ontwikkeld: www.zuid-west380kv.nl/oost/

meer-weten/nieuws/overeenkomst-gebiedsontwikkeling- 

waterzuivering-en-hoogspanningsstation-tilburg 

Ontwikkelingen hoogspanningsstation Tilburg

Naar verwachting gebeurt dat in de tweede helft van 2023.  

Beide besluiten liggen zes weken ter inzage. In die tijd kunnen 

betrokkenen op de besluiten reageren. Wanneer de definitieve 

besluiten onherroepelijk worden verklaard, krijgt TenneT de 

vergunningen om de hoogspanningsverbinding te bouwen.  

Denk aan omgevingsvergunningen, watervergunningen, de 

vergunning Spoorwegwet, ontheffing Wet natuurbescherming 

en ontheffing Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Uiteraard 

informeren wij u over deze stappen wanneer het zover is.  

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/overeenkomst-gebiedsontwikkeling-waterzuivering-en-hoogspanningsstation-tilburg
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/overeenkomst-gebiedsontwikkeling-waterzuivering-en-hoogspanningsstation-tilburg
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuws/overeenkomst-gebiedsontwikkeling-waterzuivering-en-hoogspanningsstation-tilburg
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Het laatste nieuws ontvangt u via de bouwapp

Via de bouwapp leest u het laatste nieuws en achtergrondverhalen rond de 

hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg, inclusief hoogspanningsstation Tilburg.  

Wij informeren u zodra er iets te melden is. Via de app kunt u ook contact met ons 

opnemen. 

De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

  Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.

  Zoek in de app naar ‘Zuid-West 380 kV Oost Rilland-Tilburg’ 

  Open het project en klik op ‘volgen’ 

Zorgen om aanrijroutes weggenomen
De Verkeersgroep van Standdaarbuiten buigt zich over  

de wegen in het buitengebied en de straten in het dorp.  

Op eigen initiatief zochten de leden contact met TenneT.  

Omdat zij bezorgd waren over de geplande aanrijroute  

voor de bouw van de nieuwe hoogspanningsmasten.  

Voordat er ook maar sprake was van een concreet  

probleem, werd er gezocht naar een oplossing.  

Lees hier hoe die in onderling overleg werd gevonden: 

Verkeersgroep Standdaarbuiten vindt luisterend oor voor  

alternatieve aanrijroute (zuid-west380kv.nl/oost)
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Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze 

omgevingsmanagers:

  Stephan Tiemessen 06 53 62 61 08 

  Peter Brokke 06 43 21 34 75

Mail: oost@zuid-west380kv.nl

U kunt TenneT ook altijd bellen van maandag t/m vrijdag  

tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800 - 83 66 388 (gratis).

Of kijk op: www.zuid-west380kv.nl/oost

Rondom de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV 

Oost zijn ongeveer 450 grondeigenaren die te maken krijgen 

met een mast op of een lijn over hun perceel. Op een bepaald 

moment in het traject komen zij in contact met een rent-

meester.  

Egon Tulp is zo’n rentmeester. Zijn streven? Om minnelijk tot 

een overeenkomst met de grondeigenaar te komen. Dat lukt 

volgens hem alleen als je hun zorg serieus neemt. Lees hier hoe 

Egon Tulp luistert naar en meedenkt met grondeigenaren: 

www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/ 

verhalen-rond-de-verbinding/luisteren-naar-de- 

grondeigenaar

Meedenken met grondeigenaren

Egon Tulp

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/verhalen-rond-de-verbinding/luisteren-naar-de-grondeigenaar
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/verhalen-rond-de-verbinding/luisteren-naar-de-grondeigenaar
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/verhalen-rond-de-verbinding/luisteren-naar-de-grondeigenaar

