21 december 2018

Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord
Op de informatieavonden in oktober 2018 of via de website heeft u aangegeven dat u
graag op de hoogte gehouden wilt worden van de vervanging van de bovengrondse 150
kV-verbinding tussen Tilburg Noord – Best – Eindhoven Noord. We willen u graag
informeren over de huidige stand van zaken.
Op dit moment is TenneT bezig met een haalbaarheidsstudie naar het vervangen van de bovengrondse 150 kVverbinding voor een ondergrondse kabel tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord. We verwachten dat
deze in het voorjaar van 2019 gereed is.
Informatieavonden
Op 10 en 11 oktober 2018 hebben wij informatieavonden georganiseerd waar wij toelichting gaven op onze
plannen en hebben gesproken met omwonenden en geïnteresseerden. Naast algemene informatie over dit
project zijn vragen op perceelsniveau beantwoord. Ook via ons Servicecenter zijn vragen gesteld en beantwoord.
De vragen en suggesties zijn meegenomen in de ontwikkeling van de tracéalternatieven binnen de zoekgebieden
en worden meegenomen bij een voorlopig voorkeurstracé.
Vervolgstappen
Aan de hand van de informatieavonden en gesprekken met gemeenten, provincie en een aantal andere
stakeholders zijn binnen de zoekgebieden die gepresenteerd zijn op de informatieavonden tracéalternatieven
ontwikkeld. Deze tracéalternatieven worden nu op technische haalbaarheid en milieueffecten onderzocht. De
planning is nog steeds dat in het voorjaar van 2019 over de doorgang van dit project wordt besloten. Ook wordt
dan in samenspraak met diverse overheden het voorlopig voorkeurstracé gekozen. Dit is een tracé op
hoofdlijnen, maar dan is wel duidelijk in welk zoekgebied de verbinding gaat komen. In veel gevallen vindt
hierover ook overleg plaats met grondeigenaren en belanghebbenden.
In het voorjaar van 2019 worden informatieavonden gepland om u te informeren over het voorkeurstracé. Op dit
tracé wordt vervolgens grondonderzoek gedaan. Ook gaan wij dan actief in gesprek met grondeigenaren,
omwonenden en andere belanghebbenden om tot het gedetailleerde tracé te komen. Uiteindelijk zal het tracé
vastgelegd worden in gemeentelijke bestemmingsplannen of een provinciaal inpassingsplan. Naar verwachting
gaan deze in het voorjaar van 2020 in procedure. Zo is er tijd om tot een goed gedetailleerd tracé te komen.

Meer informatie: Op de website www.tennet.eu/tilburg-best zijn een aantal brochures te downloaden met meer
informatie over het project, over hoogspanning en staat een aantal veel gestelde vragen. Heeft u meer vragen of
suggesties? Dan kunt u contact opnemen met TenneT via 0800 836 63 88 (gratis) of servicecenter@tennet.eu

