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Woord vooraf

Van dinsdag 16 maart t/m maandag 26 april 2022 lagen voor het project 380 kV- 
hoogspanningsstation Tilburg de ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode kon u hierop reageren.

Project
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT werken samen aan een nieuw 380 
kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg.

Waarom is dit project nodig?
De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 
380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energiele
vering voor de regio te voorkomen. Daarnaast wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding 
tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke ring aangesloten.

Welke procedure wordt gevolgd?
Op de besluitvorming over hoogspanningsstation Tilburg is de rijkscoördinatieregeling van 
toepassing. Dit betekent dat in een rijksinpassingsplan (een ruimtelijk besluit van het Rijk, 
vergelijkbaar met een bestemmingsplan) de locatie van hoogspanningsstation Tilburg wordt 
vastgelegd. De Minister voor Klimaat en Energie en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en andere 
besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De 
Minister voor Klimaat en Energie coördineert deze procedure.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 22 maart organiseerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de 
initiatiefnemer TenneT een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats op:

Dinsdag 22 maart 2022 van 19:00 tot 21:00 uur in Wijkcentrum de Ypelaer, Corellistraat 10, 5049 EM 
Tilburg

Bij de inloopbijeenkomst vond u informatie over het project en over de procedure. Ook kon u uw 
vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Zienswijzen
Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de reactietermijn in totaal 8 zienswijzen binnengekomen. De 
zienswijzen zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze inspraakbundel 
downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl .

Wat is het vervolg?
De ontvangen reacties worden meegewogen bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u 
niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als 
deze tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over hoogspanningsstation Tilburg en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoon
nummer 070 379 89 79.
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15 maart
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Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten 

380 kV-hoogspanningsstation Tilburg

Van dinsdag 15 maart t/m maandag 25 april 2022 liggen voor het project 380 kV-hoogspanningsstation 
Tilburg ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Project 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT werken samen aan een nieuw 
380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg.

Waarom is dit project nodig? 

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 
380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energiele-
vering voor de regio te voorkomen. Daarnaast wordt met dit station de nieuwe 380 kV-verbinding 
tussen Borssele en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke ring aangesloten.

Welke procedure wordt gevolgd? 

Op de besluitvorming over hoogspanningsstation Tilburg is de rijkscoördinatieregeling van toepas-
sing.
Dit betekent dat in een rijksinpassingsplan (een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een 
bestemmingsplan) de locatie van hoogspanningsstation Tilburg wordt vastgelegd. De Minister voor 
Klimaat en Energie en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stellen dit inpas-
singsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en andere besluiten die voor het 
project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister voor Klimaat en 
Energie coördineert deze procedure.

Informatiebijeenkomst 

Op dinsdag 22 maart organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de 
initiatiefnemer TenneT een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op:

Dinsdag 22 maart 2022 van 19:00 tot 21:00 uur in Wijkcentrum de Ypelaer, Corellistraat 10, 5049 EM 
Tilburg

Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw 
vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u reageren? 

U kunt van dinsdag 15 maart t/m maandag 25 april 2022 reageren op het ontwerp-inpassingsplan en 
het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de docu-
menten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op www.rvo.nl/hoogspanningsstation-
tilburg. Op papier kunt u de documenten bekijken in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 te Tilburg, in de 
centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 
uur en dinsdag en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur.

U kunt op drie manieren reageren.

Digitaal: via de website www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg

Per post:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt hoogspanningsstation Tilburg
Postbus 111
9200 AC Drachten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbeves-
tiging sturen.

Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2022 nr. 7683 15 maart 2022
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Wat is het vervolg? 

De ontvangen reacties worden meegewogen bij het nemen van de definitieve besluiten. Wanneer u 
niet reageert op de ontwerpbesluiten, kunt u later alleen reageren op de definitieve besluiten als deze 
tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over hoogspanningsstation Tilburg en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoon-
nummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens de informatiebijeenkomst.

2 Staatscourant 2022 nr. 7683 15 maart 2022
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STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 7683-n1
16 maart

2022

Rectificatie kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten 
hoogspanningsstation Tilburg

ln de Staatscourant van 15 maart is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbe
sluiten van hoogspanningsstation Tilburg. Daarin is een ter inzage termijn van 15 maart tot en met 
25 april 2022 vermeld. Vanwege een te late publicatie in de Staatscourant wordt de termijn van 
terinzagelegging en het indienen van zienswijzen 16 maarttot en met 26 april 2022.

1 Staatscourant 2022 nr. 7683-n1 16 maart 2022
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale zienswijzen
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken.
Door te klikken op uw zienswijzenummer wordt u automatisch doorverwezen naar de zienswijze. De 
zienswijzen zijn opgenomen vanaf pagina 8.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ‘380 kV-hoogspanningsstation Tilburg’

Registratienummer Zienswijzenummer
202200211 202200211
202200213 202200213
202200214 202200214
202200215 202200215
202200218 202200218
202200219 202200219
202200220 202200220
202200230 202200230
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Alfabetisch overzicht organisaties en zienswijzen

Zienswijzen op ontwerpbesluiten ‘380 kV-hoogspanningsstation Tilburg’

Zienswijzenummer Organisatie
202200219 Enexis Netbeheer B.V., S-HERTOGENBOSCH
202200220 Natuurmonumenten, OISTERWIJK
202200214 Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, S-HERTOGENBOSCH
202200215 Waterschap De Dommel, Dijkgraaf en hoogheemraden, BOXTEL
202200230 Provincie Noord-Brabant, Provinciale Staten, S-HERTOGENBOSCH
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Zienswijze 202200211 tot en met 202200230
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202200211

Verzonden: 3/23/2022 9:14:32 AM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens: 
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Hoogspanningsstation Tilburg

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Toen  geboren werd op , kreeg hij van zijn grootvader een stuk bos van 
ongeveer 1500 m2.

Aan de Cirkelbaan in Tilburg

Het tranformatorstation wordt op ongeveer 80 meter afstand van  zijn bos gebouwd. Wij 
vinden dat die plek bos moet blijven in plaats van een lelijk bebouwd gebied. Dat willen we niet.

Door de bouw van het transformatorstation krijgt het bosgebied emotioneel een andere lading die 
niet is zoals  grootvader dat in gedachte heeft gehad. Wij willen dat zijn gedachtegoed blijft 
voortleven in de vorm van een groot bosgebied.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?
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202200213

Verzonden: 4/11/2022 10:48:02 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats:   
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

ontwerpinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

nee

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

nee

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ik heb samen met mijn broer een perceel bos in eigendom, dat circa op 100 meter van het nieuwe 
hoogspanningsstation ligt. Door de komst van het nieuwe station wordt mijn bosperceel minder 
waard, ontstaat er uitzichtbeperking en geluidsoverlast wanneer ik mij in mijn bosperceel begeef. 
Ik word dus sterk in het genot van mijn eigendom beperkt en mijn eigendom zal in waarde dalen. 
Ik ben dus tegen de komst van het hoogspanningsstation op de geplande locatie.

87751386_7551189_bosperceel eigendomsgrens.pdf

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

nee
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202200213

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

 
vrijdag 26juni 2020 13:11 

FW: Perceel 

Van: 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 15:53
Aan: 
Onderwerp: Perceel 

Geachte heer 

Naar aanleiding van ons telefonisch overleg vanochtend stuur ik hierbij wat meer informatie over het project Zuidwest 
380kVOost.

Nieuwsbrief
U bent al aangemeld voor de nieuwsbrief van TenneT.
Daarmee bent u ervan verzekerd dat u op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen.

Bestemmingsplan.
TenneT laat het bestemmingsplan maken voor de nieuwe hoogspanningsverbinding en het bijbehorende trafostation.
Naar verwachting is een eerste concept in het voorjaarvan 2020 beschikbaar.

Project trafostation
Door de gemeente Tilburg wordt bekeken hoe alle opgaven en functies gecombineerd kunnen worden bij de SPinder. 
Hei gaat namelijk niet alleen om het inpassen van een transformatiestation voorde 380kV, maar ook om 
rioolwaterzuivering, plaatsing van windmolens en een recreatieve en ecologische verbinding / functie.
Dit gebeurt in samenwerking met diverse betrokken partijen zoals Natuurmonumenten, Waterschap, TenneT.

Uw perceel
U bent eigenaar van perceel . Dat ligt in de gemeente Loon op Zand, aan de grens met Tilburg en daarmee 
ook op zeer korte afstand van het trafostation.
Dit perceel heeft een bestemming ‘bos’ en vormt daarmee voor TenneT geen gevoelige bestemming.
Kortom, vanuit het project zelf zal er geen reden zijn om te veronderstellen dat u schade lijdt als gevolg van het 
trafostation.

Op basis van www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u inzicht krijgen in het geldende bestemmingsplan voor uw locatie.
Ook zichtbaar is het voorbereidingsbesiuit (de wettelijk beschermde zone die ‘gereserveerd’ is voor het nieuwe tracé 
en station).
Af te lezen is dat er circa 70 meter afstand zit tussen uw perceel en het geplande transformatiestation.
Zie onderstaand screenshot met in rood aangegeven uw perceel en mei het streepje aangegeven de afstand 
(onderaan weergegeven).
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202200213
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Via https:/Aennet.proiectatlas.app/zuid-west-380kv-oost/map/visualisatie7map=51.572561,4.414516,9.59,0,0 komt u 
bij een interactieve kaart, waar hei toekomstig tracé goed zichtbaar is.

Meer informatie
lk bel u over circa 2 maanden om bij te praten over nieuwe ontwikkelingen.
Ik informeer de omgevingsmanager bij TenneT om met u contact op te nemen.
Als u zelf vragen heeft, bel dan gerust.

Met vriendelijke groet,
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202200214

Verzonden: 4/12/2022 10:04:23 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 90151
Postcode: 5200 MC
Woonplaats: s-Hertogenbosch
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Provincie Noord-Brabant

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage
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I
Provincie Noord-Brabant

Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt hoogspanningsstation Tilburg
Postbus 1 1 1
2900 AC Drachten

VERZONDEN

-1APR 2022
Onderwerp
Zienswijze ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg

Geachte Minister,

Wij hebben kennisgenomen van het ontwerp-Rijksinpassingsplan 
hoogspanningsstation Tilburg inclusief het bijbehorende Landschapsplan zoals 
dat op 15 maart j.l. ter inzage is gelegd.

Planbeschrijving
Dit inpassingsplan betreft het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden 
van Tilburg. Het hoogspanningsstation is noodzakelijk om knelpunten in de 
energielevering voor de regio te voorkomen en op te lossen. Het 
hoogspanningsstation in Tilburg was eerder onderdeel van het project Zuid West 
380 kV Oost, een nieuw te realiseren 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 
Rilland en Tilburg. Voor het hoogspanningsstation is eerder besloten hiervoor 
een separate procedure te volgen. Inmiddels is het ontwerp-inpassingsplan voor 
de 380 kV-hoogspanningsverbinding eind vorig jaar ook in procedure gebracht.

Vooroverleg
Op 7-7-2020 (C2264429/4714649) is door ons een vooroverlegreactie 
uitgebracht op het voor-ontwerpinpassingsplan.
Daarbij hebben wij onze positieve grondhouding uitgesproken en nut en 
noodzaak van de realisering van het hoogspanningsstation erkend, mede omdat 
daarmee ook wordt bijgedragen aan de opgave van energietransitie, één van 
de hoofdopgaven van de Brabantse Omgevingsvisie.
Naast een aantal opmerkingen welke verband houden met geluid- en externe 
veiligheidsaspecten hebben wij gevraagd om het gebied rondom het 
hoogspanningsstation integraal te ontwikkelen. Daarbij zou door het combineren 
van natuur-, landschap-, water- en energieopgaven een méérwaarde voor het 
gebied kunnen worden bereikt. Tevens hebben wij daarbij aandacht gevraagd 
voor ons provinciaal beleid, met name ons natuurcompensatie beleid.

202200214

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 680 76 80

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid

openbaar vervoer en fiets:

www.brabant.nl/route

Datum

1 april 2022

Ons kenmerk

C2289287/5029701

Uw kenmerk

Contactpersoon

Telefoon

Email

Bijlage(n)
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Provincie Noord-Brobant 202200214

Wij kunnen concluderen dat, door opdrachtnemer (Ministerie/Tennet) op 
intensieve en constructieve wijze invulling is gegeven aan deze méérwaarde- 
benadering.
Dit heeft geleid tot een gedetailleerd uitgewerkt Landschapsplan voor het gebied 
ten noorden van Tilburg, gelegen nabij het te realiseren hoogspanningsstation en 
tussen de natuurgebieden de Brand (Loonse en Drunense Duinen) en 
natuurgebied Huis ter Heide. In dit Landschapsplan zijn de opgaven uitvoerig 
beschreven en onderbouwd bestaande uit:

- compensatie van waterberging,
- landschappelijke inpassing,
- de realisering van extra natuur,
- ecologische verbindingszone en daarmee het versterken van het

leefgebied voor fauna en flora (ten behoeve van het Natura 200 gebied 
Loonse en Drunense Duinen) in combinatie met de recro-passage,

- aanpassen van infrastructuur, waaronder het inpassen van het 
snelfietspad.

Wij spreken onze waardering daarover uit en tevens de wijze waarop het 
Landschapsplan met alle betrokken 'stakeholders' in deze regio is afgestemd.

Tegelijk realiseren wij ons dat de uitvoering van alle in het Landschapsplan 
opgenomen maatregelen veel tijd, aandacht en afstemming vraagt en zorgvuldig 
moet worden vastgelegd en tussen partijen. Daarbij zullen taken (inrichting, 
beheer en onderhoud), verantwoordelijkheden en planning goed moeten 
worden verankerd in realisatie-overeenkomsten.
Wij hebben vernomen dat hier inmiddels mee gestart is. In dat verband vragen 
wij aandacht voor regie en monitoring van deze afspraken en vragen wij om 
hierover geïnformeerd te blijven, alsmede over de voortgang hiervan.
Ten aanzien van de vereiste natuurcompensatie die de realisering van het 
inpassingsplan met zich meebrengt, bevestigen wij dat afspraken zijn gemaakt 
met de gemeente Tilburg.

Datum

1 april 2022

Ons kenmerk

C2289287/5029701

2/3
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Provincie Noord-Brabant 202200214

De gemeente Tilburg zal zorgdragen voor de noodzakelijke 
bestemmingsplanwijzigingen onder andere voor de inrichting van natuur en toe 
te voegen natuur en de daarmee verband houdende noodzakelijk te voeren 
herbegrenzingsprocedure op basis van de saldo-benadering op grond van 
artikel 3.20 Interim omgevingsverordening.

Datum

1 april 2022

Ons kenmerk

C2289287/5029701

Overeenkomstig het door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant genomen besluit, 
namens deze,

ln verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

3/3
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202200215

Verzonden: 4/12/2022 10:12:04 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):  
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 10.001
Postcode: 5280 DA
Woonplaats: Boxtel
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Waterschap De Dommel

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Zie bijlage

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie bijlage

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie bijlage

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie bijlage

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie bijlage
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Postbus 10.001

5280 DA Boxtel 

Bosscheweg 56 
5283 WB Boxtel

(0411)618 618 
info@dommel.nl 

www.dommel.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt hoogspanningsstation Tilburg
T.a.v. de heer M. Bresjer
Postbus 111
9200 AC DRACHTEN

inpassingsplan 
Hoogspanningsstation 
Tilburg

Boxtel 7 april 2022
Ons kenmerk 50643 / 53843
Uw kenmerk DGKE-WO/22086338
Onderwerp Instemming ontwerp-

Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mailadres
Bijlagen -
Verzonden 8 april 2022

Geachte heer Bresjer,

Op 9 maart 2022 informeerde u het waterschap per brief dat het ontwerp- 
inpassingsplan “Hoogspanningsstation Tilburg” ter inzage ligt van 15 maart tot en met 
25 april 2022. Het inpassingsplan maakt de aanleg van een hoogspanningsstation 
mogelijk aan het Loonse Spinderpad in Tilburg. In deze brief leest u onze reactie op 
het ontwerp-inpassingsplan.

Het waterschap stemt in met het ontwerp-inpassingsplan
ln de vooroverlegreactie op het voorontwerp-inpassingsplan heeft het waterschap 
gewezen op de verschillende waterbelangen die verbonden zijn aan de realisatie van 
het hoogspanningsstation Tilburg (brief Z61993/U130422 van 7 juli 2020). Het ontwerp- 
inpassingsplan houdt in voldoende mate rekening met deze waterbelangen. De 
daadwerkelijke borging van de waterbelangen vindt plaats in een privaatrechtelijke 
overeenkomst tussen TenneT en Waterschap De Dommel en middels de 
watervergunning.

Borging van de waterbelangen
De waterbelangen zijn op de volgende wijze voldoende beschermd en geborgd bij de 
realisatie van het hoogspanningsstation Tilburg:
- De realisatie van het hoogspanningsstation Tilburg vindt gedeeltelijk plaats op het 

terrein van de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg, deels binnen de huidige water- 
/effluentberging van de zuivering. De RWZI is van groot maatschappelijk belang en 
moet te allen tijde blijven functioneren met het oog op de inzameling en zuivering 
van afvalwater. De effluentberging en de bergingscapaciteit zijn voor een goede 
bedrijfsvoering van de RWZI relevant. Om die reden hebben TenneT en
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Waterschap De Dommel in een overeenkomst1 vastgelegd dat het verlies aan 
waterbergingscapaciteit dient te worden gecompenseerd. Dit vindt plaats door de 
aanleg van een nieuwe waterberging. Deze compenserende water-/effluentberging 
alsook verlegging van de dijk hieromheen dienen te zijn gerealiseerd voordat het 
hoogspanningsstation wordt gebouwd. Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat 
de aanleg en het in werking zijn van het hoogspanningsstation de veiligheid van de 
medewerkers van de RWZI niet in gevaar mag brengen en dat het de huidige en 
toekomstige bedrijfsvoering van de RWZI niet mag belemmeren. Op basis van de 
overeenkomst werken TenneT en Waterschap De Dommel op dit moment nadere 
afspraken uit over de realisatie van het definitief ontwerp (DO). De watervergunning 
voor het verleggen van de effluentberging en het dijklichaam ligt op dit moment ter 
inzage (16 maart t/m 26 april 2022).

1 Overeenkomst compensatie waterberging, ondertekend doorTenneT TSO B.V. en 
Waterschap De Dommel. Versie: 5 mei 2021-definitief. Besluit Dagelijks BestuurWaterschap 
De Dommel 18 mei 2021 (dossiernr. 2341; Z60876/B1574). Ondertekening TenneT 12januari 
2022.

- TenneT zorgt voor voldoende regenwaterberging binnen het terrein van het 
hoogspanningsstation, zodat afstromend regenwater van daken en verhardingen 
niet versneld in het oppervlaktewatersysteem terecht komt. Om de bergingsopgave 
te beperken, past TenneT zoveel mogelijk kunststofgrastegels toe op het terrein. 
Regenwater kan door deze tegels wegzakken in de bodem. Een wadi zorgt voor het 
opvangen van afstromend dakwater. Bij de transformator- en spoelcellen voorkomt 
TenneT vervuiling van bodem en grondwater door toepassing van een 
oliewaterscheider bij de regenwateropvangvoorziening.

- Bij de aanlegwerkzaamheden vindt bemaling plaats. TenneT heeft voor deze 
bemaling een watervergunning aangevraagd. Ook voor het kruisen van A- 
watergangen bij de aanleg van de ondergrondse 150kV-leiding vanaf het 
hoogspanningsstation naar het bestaande 150kV-station vraagt TenneT een 
watervergunning aan.

Verzoek om ambtshalve wijziging
Het rapportWatertoets Tilburg 380 KV (Arcadis, 31 juli 2020) vormt een bijlage bij de 
plantoelichting. Maar de meest actuele uitwerking van de regenwaterberging staat in 
de notitie: “Inrichting station in relatie tot hemelwaterafvoer”, opgesteld door TenneT. 
Wij hebben de versie van 3 oktober 2020 beoordeeld, mogelijk is er nog een 
aangepaste, meer recente versie.
Ik vraag u om ook de genoemde notitie als bijlage bij de plantoelichting te voegen. De 
notitie laat zien of en hoe het plan voldoet aan de voorschriften voor toename verhard 
oppervlak volgens de Keur 2015; de watertoets beschrijft alleen de opgave.
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Contact
Graag blijven wij nauw betrokken bij de verdere procedure van het inpassingsplan.

Heeft u nog vragen over onze reactie, dan kunt u contact opnemen met  

Met vriendelijke groet,

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare 
handtekening.

,
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Verzonden: 4/21/2022 12:06:36 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:   
Organisatie:

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Geachte bureau Energie-projecten,

Hierbij willen wij bezwaar maken tegen het aanleggen van de 380kV kabel door ons perceel. Het 
perceel nummer is  zoals ingeschreven bij Kadaster, gelegen aan de Kalverstraat te Tilburg.

Zoals te zien is op de foto in de bijlage, is er naast ons perceel een ongebruikte strook van 
Essent/Tennet waar de 380kV kabel kan liggen. Daardoor zal ons perceel vrij blijven van 
ondergrondse verplichtingen welke de verkoopwaarde en/of gebruiks opties negatief beïnvloeden.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groet,

.

87927648_7579231_ .JPG

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Ja, De 380kV kabel kan over het perceel van Tennet/Essent lopen in plaats van ons perceel.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Ja, Waarde van ons perceel zal aanzienlijk verminderen naast het feit dat ook een beperkte factor 
optreed in geval van gebruik.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, wij worden financieel geraakt, dit doordat verkoop prijs negatief beinvloed wordt en ook kunnen 
we het perceel niet meer volledig gebruiken doordat er ondergrondse verplichtingen zijn.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zoals te zien is heeft de Tennet/Essent een pad/breede strook welke optimaler gebruikt kan 
worden zodat de schade aan ons perceel beperkt blijft.
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Verzonden: 4/24/2022 12:47:42 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 856
Postcode: 5201 AW
Woonplaats: s-Hertogenbosch
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: (semi-) overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Enexis Netbeheer B.V.

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van hoogspanningsstation Tilburg. Zie 
zienswijze in bijgaande brief onder bijlage 1.

87973051_7588019_2Brief_zienswijze_Enexis_Netbeheer_B-V-
_tegen_380_kV_Hoogspanningsverbinding.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

Zie zienswijze in bijgaande brief onder bijlage 1.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Zie zienswijze in bijgaande brief onder bijlage 1.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Zie zienswijze in bijgaande brief onder bijlage 1.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

Zie zienswijze in bijgaande brief onder bijlage 1.
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ENEX202200219
NETBEHEER

Postbus 856 | 5201 AW | 's-Hertogenbosch

Classificatie
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt hoogspanningsstation Tilburg
Postbus 111
9200 AC Drachten

Digitaal ingediend.

datum

onderwerp

dinsdag 12 april 2022
Zienswijze tegen ontwerpbesluiten 380 kV-hoogspanningsstation 
Tilburg

Magistratenlaan 116

5223 MB 's-Hertogenbosch

enexisnetbeheer.nl

KvK 17131139

kenmerk TBN / TBC

Geachte heer/mevrouw,

Recent hebben wij kennisgenomen van het ontwerp-inpassingsplan en het ontwerpbesluit 380 kV- 
hoogspanningsstation Tilburg dat vanaf 15 maart tot 25 april 2022 ter inzage ligt. Middels deze brief 
willen wij graag onze zienswijze aan u kenbaar maken en willen wij u graag vriendelijk verzoeken om 
het ontwerp-inpassingplan aan te passen met inachtneming van de onderstaande onderdelen.

Onderdeel 1 - Uitbreidingsplannen Enexis
In verband met de ontwikkelingen in het kader van de energietransitie, is Enexis Netbeheer B.V. 
voornemens om het hoogspanningsstation Tilburg Noord uit te breiden en toekomstbestendig te maken. 
De toenemende klantaanvragen om aangesloten te worden op het elektriciteitsnetwerk hebben ertoe 
geleid dat de huidige netcapaciteit op het hoogspanningsstation Tilburg-Noord op dit moment 
onvoldoende is om te kunnen voldoen aan deze vraag. Enexis gaat in het investeringsplan IP2022-2031 
uit van een belastingprognose van 209 MW in 2030 aan afname en 237 MW opgesteld 
productievermogen in 2030 voor teruglevering op basis van de RES-opgaves conform het scenario 
Nationale Drijfveer. Om deze groei in transportcapaciteit en extra aansluitingen te kunnen faciliteren 
moet Enexis uitbreiden met nieuwe HS/MS-transformatoren en de bijbehorende MS-installaties. Als 
regionale netbeheerder heeft Enexis een wettelijke aansluitplicht om binnen een redelijke termijn deze 
aanvragen aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Naast deze wettelijke verplichting speelt ook mee 
dat Enexis zich graag conformeert aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke ambities als het gaat 
om de verdere ontwikkeling van de energietransitie.

In het licht hiervan, heeft Enexis concrete plannen om het hoogspanningsstation Tilburg-Noord binnen 
afzienbare tijd uit te breiden met modulaire gebouwen (zie bijlage 1, onder MB), extra transformatoren 
en andere daarmee verband houdende installaties en de aanleg van kabels- en leidingen. In de optiek 
van Enexis is in het ontwerp-inpassingsplan en het ontwerpbesluit 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg 
onvoldoende rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van Enexis. Doordat de 
dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning geprojecteerd is aan de noordelijke zijde, wordt Enexis 
beperkt in haar mogelijkheid om het modulaire gebouw te realiseren en het regionale energienet te 
verbinden met het hoogspanningsstation.
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In onze optiek dient de plantekening behorend bij het ontwerp-inpassingsplan dan ook gewijzigd te 
worden naar een ontwerp waarin Enexis niet belemmerd wordt in haar uitbreidingsplannen om een 
modulair gebouw in de nu gesitueerde dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning te projecteren. 
Voorgesteld wordt om de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning drastisch in te korten, zodat het 
modulair gebouw (MB) ruimtelijk ingepast kan worden (zie bijlage 1). De positionering van het modulaire 
gebouw is op deze locatie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de extra transformator en reserve 
transformator aangesloten kunnen worden op het geprojecteerde modulaire gebouw.

Onderdeel 2 - Dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning op perceel Enexis
Subsidiair richt deze zienswijze zich tegen het feit dat de dubbelbestemming Leiding-Hoogspanning in 
de huidige plantekening geïndiceerd is op het perceel dat in eigendom is van Enexis Netbeheer B.V. 
Door de huidige plantekening aan te houden, wordt Enexis in haar bedrijfsvoering met als belangrijkste 
kerntaak de instandhouding van een vitaal en toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening en verdere 
ontwikkeling daarvan beperkt. In de optiek van Enexis heeft initiatiefnemer op voorhand onvoldoende 
kenbaar gemaakt dat initiatiefnemer het voornemen had om het perceel van Enexis te beperken met 
een dubbelbestemming, met het gevolg dat het perceel niet ten volle kan worden benut. Derhalve wordt 
voorgesteld om de plantekening te wijzigen naar een variant waarbij de dubbelbestemming Leiding- 
Hoogspanning niet op het perceel van Enexis is geprojecteerd.

Onderdeel 3 - Planregels
Ten derde merken wij op dat de huidige geformuleerde planregels uit het ontwerp-inpassingsplan niet 
geheel duidelijk zijn dan wel niet alles omvattend is. Ten aanzien van artikel 3.1 betreffende de 
bestemmingsomschrijving uit het voorliggende ontwerp-inpassingsplan worden alleen de 
hoogspanningskabels aangeduid en wordt nagelaten om ook de middenspanningskabels als zodanig 
te bestemmen. Voorgesteld wordt om ook het woord ‘middenspanning’ daaraan toe te voegen. 
Daarnaast merken wij op dat de belemmeringenstrook uit het voorkeursbesluit een dusdanige omvang 
heeft dat wij als regionale netbeheer beperkt en wellicht zelfs onmogelijk wordt gemaakt om afgaande 
middenspanningskabels aan de noordoostzijde te kunnen aanleggen. Met het oog op de 
eerdergenoemde ontwikkelplannen ten aanzien van het nieuw te realiseren modulair gebouw en de aan 
te leggen kabels- en leidingen, stelt Enexis voor om primair de plantekening met de bijhorende 
planregels (met name onder artikel 5) daarop aan te passen zodat Enexis niet in haar 
uitbreidingsplannen wordt belemmerd.

Onderdeel 4 - Landschappelijke inpassing
Uit het Landschapsplan behorend bij het ontwerp-inpassingsplan maken wij uit op dat ten noorden van 
het hoogspanningsstation geen bomen worden verwijderd. Indien dat wel gebeurt, dan zou Enexis het 
op prijs stellen dat zij daarover wordt geïnformeerd en dat in overweging wordt genomen om in ieder 
geval na te denken over het nemen van compenserende maatregelen als het gaat om bomenkap, zodat 
het hoogspanningsstation ook in de toekomst voldoende landschappelijk ingepast blijft.

Tot slot, vanuit Enexis zouden wij het hebben geapprecieerd als wij als grondeigenaar van het 
eerdergenoemde perceel waren benaderd om in het voortraject van het voorontwerp-inpassingsplan 
onze belangen kenbaar te maken. Op basis van een dialoog was het mogelijk geweest om elkaar te 
informeren over de wederzijdse belangen.
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Met in achtneming van het voorgaande, verzoeken wij u vriendelijk de ontwerpbesluiten van het 380 
kV-hoogspanningsstation Tilburg gewijzigd vast te stellen. Uiteraard zijn wij bereid om indien nodig deze 
zienswijze eventueel mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Bijlage I - Uitbreidingsplannen van Enexis (concept)

Bijlage II - Ruimtelijke Plannen
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Bijlage I - Uitbreidingsplannen van Enexis (concept)
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Bijlage II - Ruimtelijke Plannen
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Verzonden: 4/25/2022 1:53:04 PM
Onderwerp: Zienswijze
Project: Hoogspanningsstation Tilburg - fase 1
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat:  
Huisnummer: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 
Als: Maatschappelijke organisatie
(Mede) namens:
Organisatie: Natuurmonumenten

Op welk ontwerpbesluit(en) heeft uw zienswijze betrekking?

Het ontwerp-Inpassingsplan Hoogspanningsstation Tilburg

87993008_7591357_zienswijze_ontwerp_Inpassingsplan_Hoogspanningsstation_Tilburg.pdf

Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

In onze ogen zijn de wettelijke beschermingsregels van het Natuurnetwerk Nederland niet juist 
toegepast, zie bijlage 1

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Er is onvoldoende rekening gehouden met het belang van de natuur.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

Ja, Natuurmonumenten wordt op twee manieren geraakt in haar belang. Ten eerste constateren 
wij, als belangenbehartiger van de natuur, dat onvoldoende rekening is gehouden met het belang 
van de natuur (zie bijlage 1). Ten tweede worden wij als eigenaar van het natuurgebied waar het 
hoogspanningsstation deels voorzien is, geraakt omdat wij daarvoor een natuurperceel moeten 
opgeven.

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

nee
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Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Hoogspanningsstation Tilburg
Postbus 111
9200 AC Drachten

KIX

Stationsplein 1
Postbus 2166
3800 CD Amersfoort

T (033) 479 70 00
www.natuurmonumenten.nl

IBAN NL 58 INGB 0666 0285 24
BIC INGBNL2A

KvK nr. 40516730

Datum
Behandeld door 

Telefoonnummer 
Ons kenmerk

21-4-2022
 

Uw kenmerk
Natuurgebied Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Heide

Onderwerp Zienswijze ontwerp Inpassingsplan Hoogspanningsstation Tilburg

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maakt Natuurmonumenten haar zienswijze kenbaar inzake het ontwerp- 
inpassingsplan voor het hoogspanningsstation Tilburg.

Hoogspanningsstation op hoogst ongelukkige locatie voor de natuur
Wij merken in zijn algemeenheid op dat dit hoogspanningsstation op een voor de natuur wel 
heel ongelukkige plaats voorzien is, namelijk precies op het smalste stuk van de verbinding 
tussen de natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen/De Brand/Noorderbos oostelijk van 
de N261 en natuurgebied Huis ter Heide westelijk van de N261 is voorzien, een ecologische 
‘flessenhals’.

Op die ecologische flessenhals is bovendien nu al druk vanuit andere ontwikkelingen in de 
omgeving, zoals outdoorpark Experience Island in het noorden en de energiehub Spinder 
(met oa windturbines) in het zuiden. Iedere verdere druk op deze ecologische corridor is 
ongewenst. Als een omvangrijke nieuwe zeer stedelijke functie zoals een trafostation hier 
moet landen, dan legt dat een grote verantwoordelijkheid op de initiatiefnemer om te zorgen 
dat de natuurverbinding desondanks optimaal kan blijven functioneren. Het voorliggende 
ontwerp voldoet daar in onze ogen niet aan.

Locatiekeuze station in strijd met wettelijke beschermingsregels Natuurnetwerk 
Nederland
Wij missen bij de afweging van de locatieopties voor het trafostation Tilburg een afdoende 
onderbouwing waarom de locaties Quirijnstok en Loven zijn afgevallen. Deze beiden tasten 
de natuur niet aan. Conform de wettelijke regels voor de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geldt een nee, 
tenzij-beleid voor ingrepen in het Natuurnetwerk. Locatie Spinder ligt deels in het NNN. Alleen 
bij het ontbreken van alternatieven mag een ingreep in het NNN plaatsvinden. De locaties 
Quirijnstok en Loven vormen zulke alternatieven. Wij verzoeken u beter te onderbouwen, 
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mede conform de beschermingsregels van het NNN, waarom de locaties Quirijnstok en 
Loven geen reële alternatieven vormen voor de Spinder.

Van de twee varianten die vervolgens in ogenschouw zijn genomen voor locatie Spinder, 
heeft de gekozen variant A een negatiever effect op de natuur dan de oostelijker gelegen 
variant B. Wij missen wij een expliciete onderbouwing van de onontkoombaarheid van de 
keuze voor variant A. Die onderbouwing is nodig omdat variant A de natuur meer aantast dan 
variant B. Conform de beschermingsregels voor het Natuurnetwerk Nederland (zie hierboven) 
dient in geval er een minder aantastend alternatief aanwezig is, daarvoor gekozen te worden, 
tenzij dit onmogelijk is.

Het feit dat de samenwerkende overheden geadviseerd hebben om te kiezen voor variant A 
en dat de minister in lijn daarmee gekozen heeft voor variant A, doet niets af aan de door ons 
geconstateerde strijdigheid met de beschermingsregels voor het NNN. Overigens merken wij 
op dat Natuurmonumenten, als betrokken stakeholder, in overleggen met Tennet al vanaf het 
begin expliciet haar voorkeur heeft uitgesproken voor variant B, omdat deze de natuur en het 
functioneren van de ecologische verbindingszone minder aantast dan variant A.

Overigens is in het plan een reserveveld voor een vierde transformator voorzien. Gezien de 
bovengenoemde zo kwetsbare ligging van het hoogspanningsstation, is iedere hectare ruimte 
voor natuur die hier gespaard kan worden van groot belang. Conform het bovenstaande, 
dient ook de onontkoombaarheid van de aanleg van dat veld voor een vierde transformator 
aangetoond te worden om strijdigheid met de wettelijke regels voor de bescherming van het 
NNN te voorkomen.

Negatieve invloed van bronbemaling/grondwateronttrekking op natuur onvoldoende 
uitgesloten
Wij hebben zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van de benodigde bronbemaling, 
boringen, graafwerkzaamheden en grondwateronttrekkingen op de naastgelegen natte 
natuurgebieden Huis ter Heide en Natura2000-gebied Loonse en Drunense Duinen en 
Leemkuilen. De m.e.r.-beoordeling die heeft plaatsgevonden naar grondwateronttrekking en 
bronbemaling stelt ons nog onvoldoende gerust, diepgaander onderzoek is in onze ogen 
noodzakelijk om de conclusie te kunnen trekken dat er geen negatieve invloed gaat 
plaatsvinden. Die negatieve invloed zou strijdig zijn met de beschermingsregels van het 
Natuurnetwerk Brabant (de zogenaamde externe werking, zie Interim Omgevingsverordening 
Noord-Brabant) en de Natura2000-regels.

Met vriendelijke groet,

CCMD!OOELM 33 van 40



Provincie Noord-Brabant 202200230

Provinciale Staten

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Hoogspanningsstation Tilburg
Postbus 111
9200 AC DRACHTEN

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 680 76 80

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid

openbaar vervoer en fiets:

www.brabant.nl/route

Onderwerp

Zienswijze ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg

Geachte minister,

Datum

12 april 2022

Ons kenmerk

5061698

Uw kenmerk

Op 16 maart jl. is het ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg 
voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Hierdoor kan in de periode 
van 16 maart 2022 tot en met 26 april 2022 een zienswijze tegen het ontwerp- 
Rijksinpassingsplan naar voren worden gebracht. Provinciale Staten van Noord- 
Brabant hebben in hun vergadering van 8 april jl. besloten aan te sluiten bij de 
reeds door u ontvangen zienswijze van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
(brief d.d. 1 april 2022, kenmerk C2289287/5029701). Genoemde brief van 
Gedeputeerde Staten alsmede het besluit van Provinciale Staten treft u als bijlagen 
bij deze brief aan.

Contactpersoon

Telefoon

Email

statengriffie@brabant.nl

Bijlagen

1. Besluit 12/22 van Provinciale Staten 

van Noord-Brabant van 8 april 2022

inzake ontwerp-Rijksinpassingsplan 

hoogspanningsstation Tilburg

2. Brief van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant d.d. 1 april 2022 inzake 

zienswijze ontwerp-Rijksinpassingsplan 

hoogspanningsstation Tilburg

De griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,
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Besluit 12/22

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 8 april 2022

Onderwerp

Ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg
Datum

8 april 2022

Documentnummer

5054743

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen hetvoorstel van Gedeputeerde Staten van 22 februari 2022, nr. 
12/22 A;

Gelet op artikel 3.28, eerste en tweede lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening;

Overwegende dat

de Minister van Economische Zaken en Klimaat in het voorjaar 2020 in 
het kader van de Rijkscoördinatieregeling een inpassingsplan in 
procedure heeft gebracht voor het hoogspanningsstation ten noorden 
van Tilburg;

dit hoogspanningsstation noodzakelijk is voor de elektriciteitsvoorziening 
in de regio Brabant en de aansluiting van de hoogspanningsverbinding
380 kV;

in het kader van het vooroverleg Gedeputeerde Staten, mede op 
verzoek van Provinciale Staten, op grond van artikel 3.1.1. van het 
Besluit ruimtelijke ordening een vooroverlegreactie hebben uitgebracht 
op dit inpassingsplan;

het ontwerp-inpassingsplan met ingang van 15 maart jl. ter inzage is 
gelegd en de wettelijke termijn om hiertegen een zienswijze in te 
brengen loopttot en met 25 april 2022 op grond van artikel 3.16 van 
de Algemene wet bestuursrecht;
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in het ontwerp-inpassingsplan voldoende tegemoet is gekomen aan de 
opmerkingen van de door GS uitgebrachte vooroverlegreactie;

belangrijk onderdeel hiervan is geweest, de wens om te komen tot een 
integrale gebiedsontwikkeling met méérwaarde voor het gehele gebied;

dit is bereikt en dat hiervoor een Landschapsplan is uitgewerkt in 
samenwerking met de partners in het gebied en de provincie;

dit Landschapsplan onderdeel uitmaakt van het inpassingsplan voor dit 
hoogspanningsstation;

ook aan de overige opmerkingen uit de vooroverlegreactie is voldaan, 
waaronder het verzoek om onderzoek naar beschermde diersoorten, 
geluid en externe veiligheid;

de vereiste natuurcompensatie planologisch zal worden geborgd in een 
vast te stellen bestemmingplan van Tilburg, waarover afspraken zijn 
gemaakt voor dit jaar;

er op grond van het overwogene geen redenen zijn om een inhoudelijke 
zienswijze in te dienen;

het wenselijk is om te reageren op het inpassingsplan om de waardering 
uit te spreken voor de totstandkoming van het inpassingsplan en in het 
bijzonder het Landschapsplan;

het van belang is om te benadrukken om ons te blijven betrekken en 
informeren bij de uitvoering van de plannen en de afstemming van 
afspraken met betrokken partijen en in dit verband aandacht te vragen 
voor regie en monitoring;

Datum

8 april 2022

Documentnummer

5054743
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36 van 40



202200230

Besluiten:

aan te sluiten bij het besluit van Gedeputeerde Staten tot het uitbrengen van een 
formele zienswijze op het ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation 
Tilburg.

Datum

8 april 2022

Documentnummer

5054743

's-Hertogenbosch, 8 april 2022

Provinciale Staten voornoemd,

de griffier,de voorzitter,

3/3
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Provincie Noord-Brabant

Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt hoogspanningsstation Tilburg
Postbus 1 1 1
2900 AC Drachten

VERZONDEN
-1APR 2022

Onderwerp

Zienswijze ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg

202200230

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 680 76 80

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www. bra bant.nl/route

Geachte Minister,

Wij hebben kennisgenomen van het ontwerp-Rijksinpassingsplan 
hoogspanningsstation Tilburg inclusief het bijbehorende Landschapsplan zoals 
dat op 15 maart j.l. ter inzage is gelegd.

Planbeschrijving
Dit inpassingsplan betreft het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden 
van Tilburg. Het hoogspanningsstation is noodzakelijk om knelpunten in de 
energielevering voor de regio te voorkomen en op te lossen. Het 
hoogspanningsstation in Tilburg was eerder onderdeel van het project Zuid West 
380 kV Oost, een nieuw te realiseren 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 
Rilland en Tilburg. Voor het hoogspanningsstation is eerder besloten hiervoor 
een separate procedure te volgen. Inmiddels is het ontwerp-inpassingsplan voor 
de 380 kV-hoogspanningsverbinding eind vorig jaar ook in procedure gebracht.

Vooroverleg
Op 7-7-2020 (C2264429/4714649) is door ons een vooroverlegreactie 
uitgebracht op het voor-ontwerpinpassingsplan.
Daarbij hebben wij onze positieve grondhouding uitgesproken en nut en 
noodzaak van de realisering van het hoogspanningsstation erkend, mede omdat 
daarmee ook wordt bijgedragen aan de opgave van energietransitie, één van 
de hoofdopgaven van de Brabantse Omgevingsvisie.
Naast een aantal opmerkingen welke verband houden met geluid- en externe 
veiligheidsaspecten hebben wij gevraagd om het gebied rondom het 
hoogspanningsstation integraal te ontwikkelen. Daarbij zou door het combineren 
van natuur-, landschap-, water- en energieopgaven een méérwaarde voor het 
gebied kunnen worden bereikt. Tevens hebben wij daarbij aandacht gevraagd 
voor ons provinciaal beleid, met name ons natuurcompensatie beleid.

Datum

1 april 2022

Ons kenmerk

C2289287/5029701

Uw kenmerk

Contactpersoon

Telefoon

Email

Bijlage(n)
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Wij kunnen concluderen dat, door opdrachtnemer (Ministerie/Tennet) op 
intensieve en constructieve wijze invulling is gegeven aan deze méérwaarde- 
benadering.
Dit heeft geleid tot een gedetailleerd uitgewerkt Landschapsplan voor het gebied 
ten noorden van Tilburg, gelegen nabij het te realiseren hoogspanningsstation en 
tussen de natuurgebieden de Brand (Loonse en Drunense Duinen) en 
natuurgebied Huis ter Heide. In dit Landschapsplan zijn de opgaven uitvoerig 
beschreven en onderbouwd bestaande uit:

- compensatie van waterberging,
- landschappelijke inpassing,
- de realisering van extra natuur,
- ecologische verbindingszone en daarmee het versterken van het

leefgebied voor fauna en flora (ten behoeve van het Natura 200 gebied 
Loonse en Drunense Duinen) in combinatie met de recro-passage,

- aanpassen van infrastructuur, waaronder het inpassen van het 
snelfietspad.

Wij spreken onze waardering daarover uit en tevens de wijze waarop het 
Landschapsplan met alle betrokken 'stakeholders' in deze regio is afgestemd.

Tegelijk realiseren wij ons dat de uitvoering van alle in het Landschapsplan 
opgenomen maatregelen veel tijd, aandacht en afstemming vraagt en zorgvuldig 
moet worden vastgelegd en tussen partijen. Daarbij zullen taken (inrichting, 
beheer en onderhoud), verantwoordelijkheden en planning goed moeten 
worden verankerd in realisatieovereenkomsten.
Wij hebben vernomen dat hier inmiddels mee gestart is. In dat verband vragen 
wij aandacht voor regie en monitoring van deze afspraken en vragen wij om 
hierover geïnformeerd te blijven, alsmede over de voortgang hiervan.
Ten aanzien van de vereiste natuurcompensatie die de realisering van het 
inpassingsplan met zich meebrengt, bevestigen wij dat afspraken zijn gemaakt 
met de gemeente Tilburg.

Datum

1 april 2022

Ons kenmerk

C2289287/5029701
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De gemeente Tilburg zal zorgdragen voor de noodzakelijke 
bestemmingsplanwijzigingen onder andere voor de inrichting van natuur en toe 
te voegen natuur en de daarmee verband houdende noodzakelijk te voeren 
herbegrenzingsprocedure op basis van de saldo-benadering op grond van 
artikel 3.20 Interim omgevingsverordening.

Datum

1 april 2022

Ons kenmerk

C2289287/5029701

Overeenkomstig het door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant genomen besluit, 
namens deze,

 

ln verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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