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Projectboek 3; nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg

Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u informeren over Projectboek 3 dat in het kader van het project Zuid-West 380 kV Oost is
opgesteld. Dit Projectboek kan worden gelezen als een uitgebreide nieuwsbrief over het proces dat we
samen met de omgeving doorlopen om te komen tot een nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland
naar Tilburg. U leest alles over de voortgang van het ontwerpproces en de uitwerking van het tracé.
Projectboek 3
Na de keuze van de minister van Economische Zaken in juli 2017 voor het voorgenomen tracé tussen
Rilland en Tilburg, is dit tracé samen met de omgeving verder uitgewerkt. De resultaten van dit proces zijn
weergegeven in projectboeken. In Projectboek 1 staan de optimalisatieopgaven centraal. Het gaat over wat
er verbeterd kan worden aan het voorgenomen tracé. In Projectboek 2 zijn 11 uitwerkingslocaties in kaart
gebracht en is toelichting gegeven op de onderzochte varianten en het ingezette ontwerpproces met de
omgeving door middel van werkateliers. Projectboek 3 bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte
varianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven. Ook
leest u meer over het vervolgproces. Om iedereen goed te informeren is deze brief naar alle direct
omwonenden van de onderzochte varianten gestuurd.
Vervolg
TenneT heeft Projectboek 3 aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De minister
zal de komende weken de Samenwerkende Overheden om advies vragen. Zij zullen hun advies baseren op
de aangeleverde informatie; de effectbeschrijvingen en de procesverslagen van de werkateliers. Nadat de
minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft
ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Zodra dit bekend is zullen wij u hierover en
over het vervolgproces informeren.
Projectboek 3 vindt u op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven. Als u geen
internet heeft of als u graag een gedrukt exemplaar wilt ontvangen, dan kunt u deze aanvragen via het
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klantcontactcentrum. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0800 836 63 88. Als u al eerder heeft aangegeven
via de post op de hoogte te willen blijven, dan ontvangt u automatisch een gedrukt exemplaar. Deze is naar
verwachting half april gereed.
Reacties
Wilt u reageren, neemt u dan contact op met onze omgevingsmanagers :
Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06- 22236924
Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06- 23487612
Nieuwsbrief
U kunt zich via de projectwebsite https://www.zuid-west380kv.nl/oost aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

William Hartman
Projectleider Zuid West Oost 380 kV

