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Vaststellingsbesluit Inpassingsplan 
Hoogspanningsstation Tilburg 
Besluit tot vaststelling van het inpassingsplan “Hoogspanningsstation 
Tilburg” (gemeente Tilburg) 

De Minister voor Klimaat en Energie en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening; 

OVERWEGENDE, 

dat het ten behoeve van de aanleg van een nieuw 380kV hoogspanningsstation in de 

gemeente Tilburg noodzakelijk is een planologische regeling als bedoeld in de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) te treffen; 

dat in artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998, voor zover hier van belang, is bepaald dat ten 

behoeve van de realisatie van energie-infrastructuur als de onderhavige, de procedures, 

bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, Wro van toepassing zijn; 

dat op dit besluit de Crisis-en herstelwet van toepassing is; 

dat, gelet op artikel 3.28, eerste lid, Wro, Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant 

en de gemeenteraad van de gemeente Tilburg zijn gehoord over het voornemen tot 

vaststelling van het inpassingsplan; 

dat voor het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de 

volgende partijen zijn uitgenodigd voor overleg: Provincie Noord-Brabant, gemeente 

Tilburg, gemeente Loon op Zand, waterschap De Dommel, waterschap Brabantse Delta, 

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Samenwerkende 

Overheden West-Brabant, Stichting Natuurmonumenten. 

dat het gelet op het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid en tweede lid, Wro in samenhang met 

artikel 6.2.1 Bro niet verplicht is een exploitatieplan vast te stellen; 

dat met het oog op de financiële uitvoerbaarheid van het inpassingsplan mede op grond 

van artikel 6.4a Wro wel een overeenkomst is gesloten met TenneT TSO B.V. omtrent het 

verhaal van kosten van grondexploitatie, planschade daaronder begrepen; 

dat bij de vaststelling gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam: 

Hoogspanningsstation Tilburg; 

dat het ontwerp van het onderhavige besluit met de bijbehorende regels en bijlagen en 

daarop betrekking hebbende stukken, als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0000.EZKip20Til380-1000 van 16 maart tot en met 26 april 2022 voor een ieder ter 

inzage heeft gelegen; 

dat gedurende deze termijn 8 zienswijzen zijn ingediend; 

dat een aantal van deze zienswijzen aanleiding heeft gegeven de regels, de verbeelding en de 

toelichting bij het inpassingsplan aan te passen, ten opzichte van het ontwerp daarvan, van 

welke aanpassingen in de bijlage bij dit besluit een overzicht wordt gegeven; 

dat de regels, de verbeelding en de toelichting bij het inpassingsplan ook ambtshalve zijn 

aangepast, ten opzichte van het ontwerp daarvan, van welke aanpassingen in de bijlage bij 

dit besluit een overzicht wordt gegeven; 

onder verwijzing naar het milieueffectrapport Hoogspanningsstation Tilburg, het 

toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage, de passende beoordeling en de toets in het kader van artikel 19j van 
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de Natuurbeschermingswet 1998 en de toelichting bij het inpassingsplan, waarin een 

motivering van de te nemen besluiten, alsmede een uitgebreide beschrijving van het 

inpassingsplan en de hieraan ten grondslag liggende onderzoeken, zijn opgenomen; 

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro en artikel 20a van de Elektriciteitswet 

1998; 

Besluiten: 

Artikel 1 

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0000.EZKip20Til380-3000 met de bijbehorende regels worden vastgesteld en 

vormen het inpassingsplan ‘Hoogspanningsstation Tilburg’. 

Artikel 2 

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vastgesteld. 

 

Rob Jetten 

Minister voor Klimaat en Energie 

 

Hugo de Jonge 

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 




