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Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord
TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de
leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt
TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. In Brabant
wordt gewerkt aan het versterken en uitbreiden van het hoogspanningsnet. Naast het
aanleggen van nieuwe verbindingen, worden ook tal van aanpassingen gedaan aan bestaande
verbindingen.
Het project Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord
Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt,
neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen
Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om
aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is
er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten nodig.
Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding
tussen Tilburg Noord en Best, door een nieuwe, ondergrondse kabelverbinding. Het blijkt technisch,
planologisch en financieel mogelijk om deze vervanging te realiseren. Het project bestaat uit
verschillende onderdelen. In grote lijnen zijn dat:
·
Opnemen in bestemmingsplannen van ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg
Noord, Best en Eindhoven Noord. De bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen
Best en Eindhoven Noord wordt niet aangepast (2019/2020).
·
Aanleg van de nieuwe ondergrondse verbinding tussen Tilburg Noord – Best (2019/2020)
(2021/2023).
·
Verwijdering van de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en
Best, nadat de nieuwe ondergrondse verbinding in bedrijf genomen is (2024).
·
De aanleg van het derde circuit naar Eindhoven Noord zal binnen 10 jaar plaats vinden.
Het afgelopen jaar zijn meerdere alternatieven ontwikkeld voor de nieuwe ondergrondse
kabelverbinding. Deze stonden centraal op de informatieavonden van oktober 2018. Ondertussen is
samen met de betrokken overheden een voorlopig voorkeursalternatief ontwikkeld. Dit alternatief
wordt in het najaar van 2019 in overleg met de omgeving uitgewerkt. Rondom het voorlopig
voorkeursalternatief is een zoekgebied ontwikkeld. Dit zoekgebied is het vertrekpunt om tot het
definitieve tracé te komen. Het definitieve tracé zal in overleg met belanghebbenden tot stand komen.
Begin 2020 verwachten we de besluitvorming in bestemmingsplannen over verdere voortgang van het
project en het exacte tracé.

Meer informatie en meedenken over het project
Meer informatie over het project is te vinden op de website www.tennet.eu/tilburg-best Hier kunt u
onder andere de factsheet en brochures van het project downloaden en de projectfilm bekijken.
Op de website kunt u ook een interactieve kaart van het zoekgebied bekijken. Op deze kaart kunt u tot
in detail inzoomen. Wij vragen u om mee te denken over de ruimtelijke inpassing van het project.
Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan op de kaart op ‘denk
mee’! U kunt zelf een reactie plaatsen maar ook de reacties van anderen bekijken.
Informatieavonden
Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over de plannen en procedures rondom de nieuw aan
te leggen ondergrondse 150 kV-verbinding. Wij organiseren daarom drie informatiebijeenkomsten. Wij
heten u graag welkom op een van de avonden tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden hebben een
inloopkarakter. Medewerkers van TenneT geven in diverse stands een toelichting op het project,
onder andere aan de hand van visueel materiaal. Ook kunnen we specifieke vragen beantwoorden en
uw suggesties voor het definitieve tracé te bespreken.
De informatieavonden vinden plaats op de volgende data en locaties:
·
Donderdag 13 juni, Spoordonkse watermolen, Spoordonkseweg 130, Oirschot
·
Dinsdag 18 juni, Van der Valk hotel, Dokter. Bloemenlaan 8, Tilburg
·
Donderdag 20 juni, Golfbaan Best, Golfbaan 1, Best
Privacywetgeving
Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens bij de aanleg en het onderhoud van een
hoogspanningsverbinding? TenneT hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en acht het van essentieel belang dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en veilig
worden verwerkt. Op onze website vindt u meer informatie over hoe TenneT omgaat met de privacyen gegevensbescherming, zie https://www.tennet.eu/nl/privacy-en-gegevensbescherming/

Meer informatie: Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per
e-mail servicecenter@tennet.eu. Meer informatie over TenneT is te vinden op www.tennet.eu

