
Hoogspanningsstation 
Tilburg

In de regio rond Tilburg ontstaan de komende jaren knelpunten in het 150 kV net  
door de toename van lokaal opgewekte duurzame energie. TenneT lost dit op door 
het 150 kV net door middel van een nieuw te bouwen hoogspanningsstation ten 
noorden van Tilburg te koppelen aan het 380 kV net. Dit hoogspanningsstation vormt 
tevens de aansluiting van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV 
Oost op het landelijke net.

Aanvankelijk maakte hoogspanningsstation Tilburg deel uit van het project Zuid-West 
380 kV Oost. In januari 2020 is besloten hier een afzonderlijk project van te maken 
onder de Rijkscoördinatieregeling. Dit voorkomt dat de bouw van het 
hoogspanningsstation afhankelijk is van een eventuele vertraging van Zuid-West 
 380 kV Oost. Dit zou niet wenselijk zijn omdat de te verwachten knelpunten in het  
150 kV net al binnen enkele jaren kunnen optreden.

31 maart 2022

Type project: Hoogspanning
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Procedurefase
Initiatiefnemer: TenneT 
Verantwoordelijke ministeries:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Informatie
• - Bureau Energieprojecten: Hoogspanningsstation Tilburg  
• - Projectsite TenneT: https://www.zuid-west380kv.nl/oost

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over uitwerking voorgenomen tracé voor hoogspanningsver-

binding Zuid-West 380 kV Oost | 24-09-2019

Betrokken partijen

Overheden 
• Gemeente: Tilburg
• Waterschap: De Dommel
• Provincie: Noord-Brabant

Belanghebbenden
• Omwonenden
• Bedrijven
• Grondeigenaren
• Natuur- en milieuorganisaties

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• Juli 2017 

Bekendmaking door minister van EZ van voorgenomen 
tracé Zuid-West 380 kV Oost, inclusief locatie hoogspan-
ningsstation Tilburg, op basis van unaniem advies 
betrokken regionale overheden.

• Augustus 2019 
Keuze door minister van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) voor varianten in voorgenomen tracé Zuid-West 380 
kV Oost, inclusief locatie hoogspanningsstation Tilburg.

Procedurefase: Formele besluiten
• 12 oktober 2017 

Publicatie voorbereidingsbesluit over voorgenomen tracé.
• 12 oktober 2018 

Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over 
voorgenomen tracé.

• 12 oktober 2019 
Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over 
voorgenomen tracé.

• 12 oktober 2020 
Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over 
voorgenomen tracé.

• 12 oktober 2021 
Inwerkingtreding nieuw voorbereidingsbesluit over 
voorgenomen tracé.

• 16 maart 2022 
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage 
gelegd.

Realisatiefase
• 2022 - 2023 

Naar verwachting start aanleg. 
• 2025 

Mogelijke realisatie en ingebruikname.

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met 
betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de (poten-
tiële) initiatiefnemers. Met betrokken overheden overlegt EZK op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• November 2019 
Informatieavonden naar aanleiding van tracékeuze 
Zuid-West 380 kV Oost, inclusief locatiekeuze hoogspan-
ningsstation Tilburg. Aantal bezoekers: ongeveer 300.

• Maart 2022 
Informatieavond naar aanleiding van terinzagelegging 
ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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http://www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg
https://www.zuid-west380kv.nl/oost/waar/hoogspanningsstation-tilburg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17890&did=2019D37259
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17890&did=2019D37259
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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