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TenneT TSO B.V.  Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem  Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem 
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem  Handelsregister Arnhem 09155985 
Telefoon 0800 83 66 38 8  Fax 026 373 11 12  Internet www.tennet.eu 

BETREFT Aanvraag vergunning provincie Noord-Brabant - Hoogspanningsstation Tilburg 

Geachte heer , 

Hierbij vraagt TenneT op grond van artikel 3 onder c van de Regeling veranderen en gebruiken van wegen 
Noord-Brabant 2013, een vergunning aan voor het veranderen van de N261 ten behoeve van het aanleggen 
van kabels of leidingen voor de aanleg van een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in Tilburg. 

Achtergrond 
Om de levering van stroom in Noord-Brabant te kunnen blijven garanderen, is er behoefte aan uitbreiding 
van het bestaande elektriciteitsnet. Door de ontwikkeling van de productie en belasting van het 
hoogspanningsnet in Noord-Brabant zijn er capaciteitsknelpunten op de 150 kV-verbindingen in deze regio. 
De belasting neemt in de toekomst verder toe door de productie van duurzame energie in deze regio. Om de 
knelpunten in het 150 kV-hoogspanningsnet op te lossen wordt in Tilburg een 380 kV-hoogspanningsstation 
gerealiseerd in de bestaande 380 kV-verbinding en wordt een koppeling gemaakt met het bestaande 150 
kV-net. Bij het bepalen van de locatie van het hoogspanningsstation is rekening gehouden met de aanleg 
van de toekomstige verbinding Zuid West 380 kV oost.  

De bouw van het 380 kV-hoogspanningsstation doorloopt een eigen besluitvormingstraject onder de 
Rijkscoördinatieregeling (RCR) met een zelfstandig inpassingsplan en de daarbij benodigde onderzoeken. 

Onderdeel van het project Tilburg 380 kV betreft: 
• Het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg, inclusief 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een

vierde transformator;
• De inlussing van de bestaande 380 kV-verbinding in dit 380 kV station aan de west- en oostzijde.

Voor deze nieuwe inlussing worden vier nieuwe vakwerkmasten gebouwd (1205, 59AN, 60N en
61N) en één bestaande mast wordt aangepast (58). Doordat 2 van de bestaande 3 circuits worden
ingelust in het station, betekent dit dat 1 circuit behouden blijft en de bestaande masten blijven
staan;

• Een ondergronds kabeltracé vanaf het 380 kV-station Tilburg naar het bestaande 150 kV-station
Tilburg-Noord. Hiermee wordt de koppeling van het 380 kV-net met het 150 kV-net gerealiseerd.
Het kabeltracé wordt aangelegd middels drie lange gestuurde boringen, met tussen deze boringen
de in- en uittredepunten. Ten noorden van het 150 kV-station wordt de kabel in open ontgraving
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neergelegd. 

TenneT vraagt een vergunning aan voor de volgende activiteiten: 
- Bovengronds kruisen van de N261 (mast 60N – 61N)
- Ondergronds kruisen van de N261 met een ondergrondse kabelverbinding
- Tijdelijke aanleg van een uitlegstrook binnen de obstakelvrije zone van de N261

De exacte ligging van de uitlegstrook binnen de obstakelvrije zone van de N261 wordt op een later moment 
voor start uitvoering door de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren bepaald. De uitlegstrook zal 
ongeveer 3 weken in gebruik zijn. 

De locaties en technische gegevens van de activiteiten zijn opgenomen in de volgende bijlagen: 
- Overzichtskaart
- Kaart kruising N261
- Lengteprofiel
- Boorprofiel ondergrondse kabelverbinding
- Tekening uitlegstrook N261

Rijkscoördinatieregeling procedure 
Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag ingevolge artikel 3 onder c van de Regeling veranderen en 
gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013, is op grond van artikel 20c Elektriciteitswet juncto het afgegeven 
coördinatiebesluit van de minister van Economische zaken en Klimaat, de rijkscoördinatieregeling uit de Wet 
op de ruimtelijke ordening van toepassing (artikel 3.35).  

De rijkscoördinatieregeling voorziet in een gecoördineerde en parallelle besluitvorming over alle voor de 
uitvoering van de activiteit vereiste besluiten en het rijksinpassingsplan (RIP). Dit betekent dat tegelijk met 
het ontwerp-RIP, de ontwerp-uitvoeringsbesluiten (vergunningen) ter inzage worden gelegd. Ditzelfde geldt 
voor het definitief vastgestelde inpassingsplan en de definitieve uitvoeringsbesluiten. Hierbij is de minister 
van Economische zaken en Klimaat de aangewezen minister voor de coördinatie.   

In verband daarmee heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ons gevraagd het volgende op te 
nemen in  deze aanvraag: 

1. Ingevolge de rijkscoördinatieregeling dient u een kopie van onderhavige aanvraag te verzenden aan
de minister van Economische Zaken en Klimaat. TenneT zal er echter voor zorgen dat de minister
van Economische Zaken en Klimaat een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen
exemplaar door te sturen.

2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van u verwacht
wordt een ontwerp-besluit gereed te hebben.

3. Het ontwerp-besluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan TenneT, maar aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC Den
Haag. De minister stuurt de besluiten gebundeld door aan de initiatiefnemer; dit is juridisch gezien
de bekendmaking. 

Deze omgevingsvergunning valt onder de rijkscoördinatieregeling voor energieprojecten (artikel 3.35 Wro). 
Daarom wordt op grond van art. 3.35 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening de uitgebreide 
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voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd. U bent hierover reeds 
geïnformeerd door de projectleider voor de rijkscoördinatieregeling bij EZK en/of Bureau Energieprojecten. U 
kunt bij hem of haar nadere informatie over de voorbereidingsprocedure verkrijgen. 

Correspondentie 
Wij verzoeken u alle correspondentie met betrekking tot deze aanvraag te richten aan: 

TenneT TSO B.V. 

Postbus 718
6800 AS Arnhem

Wij verzoeken u het ontwerpbesluit en het besluit te richten aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Wij verzoeken u de legesfactuur onder vermelding van projectnummer 002.678.21 te richten aan: 

TenneT TSO B.V. 

Postbus 428
6800 AK Arnhem

Een volledig overzicht van de vergunningsgegevens vindt u ook op het bijgevoegde bijlagenoverzicht. 

Voor procedure vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau Energieprojecten, telefoon 070 379 
6853. 

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van deze aanvraag. Uw nader bericht zien wij met 
belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V. 

Clustermanager 
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Digitale handtekening:



Doel van het formulier
Met het formulier kunt u een aanvraag indienen voor een vergunning voor het leggen van kabels en/of leidingen in de provincie Noord-
Brabant.
Klik op de I-button voor nadere informatie over gebruik, benodigde gegevens en bijlagen etc.

Locatiegegevens
Zoek projectlocatie op kaart of geef adres in via het loepje.

Adres marker nabij Loonse Spinderspad, 5048 Tilburg, Nederland

Noteer de provinciale wegnummer(s) 261

Geef kilometrering van 7.6 tot 8.0

Toelichting op de locatie (adres, plaatselijke wegbenaming)

Zie tekening kruising N261

Projectgegevens
Heeft vooroverleg plaatsgevonden over de aanvraag Ja

Wie was uw contactpersoon

Naam/kenmerk project Hoogspanningsstation Tilburg

Beschrijf de werkzaamheden

Hierbij vraagt TenneT op grond van artikel 3 onder c van de Regeling veranderen en gebruiken van wegen Noord-Brabant 2013,
een vergunning aan voor het veranderen van de N261 ten behoeve van het aanleggen van kabels of leidingen voor de aanleg van
een nieuw 380 kV hoogspanningsstation in Tilburg. TenneT vraagt een vergunning aan voor de volgende activiteiten:
- Bovengronds kruisen van de N261 (mast 60N – 61N)
- Ondergronds kruisen van de N261 met een ondergrondse kabelverbinding
- Tijdelijke aanleg van een uitlegstrook binnen de obstakelvrije zone van de N261

Worden de werkzaamheden op de in de kaart
geselecteerde locatie uitgevoerd?

Ja

Project betreft Aanbrengen

Wat is het type kabel of leiding Kabel

Type kabel 150 kV hoogspanningskabel

Soort boring Gestuurde boring

Uitvoering
Zijn start- en einddatum bekend Ja

Startdatum werkzaamheden 02-05-2022



Einddatum werkzaamheden 31-07-2025

Is het traject vooraf verkend met provinciemedewerker? Ja

Naam Contactpersoon tijdens verkenning

Zijn er te verwachten verkeersmaatregelen Nee

AANVRAGER
Rol als indiener.

De aanvraag/melding/verzoek is voor mezelf

Wilt u het contact via de Berichtenbox voor bedrijven laten lopen? Nee

Bedrijf/instelling (eigenaar/netbeheerder)

Naam bedrijf of instelling TenneT TSO B.V.

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in

Inschrijvingsnummer KvK 09155985 Vestigingsnr. 000020300360 Kvk nr en Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling (eigenaar/netbeheerder)

Aanspreektitel Mevr.

Voorletter(s) S

Achternaam Zehenpfenning

Telefoonnr 0263732975

Telefoonnr Kantoor 0263732975

E-mailadres
(eigenaar/netbeheerder)

Controle E-mailadres

ADRESGEGEVENS
Adresgegevens (eigenaar/netbeheerder)

Gebruikt u een postbus-adres?
(eigenaar/netbeheerder)

Ja

Is dit een nederlands adres/postbus?
(eigenaar/netbeheerder)

Ja

Postbus-adres (eigenaar/netbeheerder)

Na invoeren van postcode en huisnr/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode 6800 AS Postbusnr. 718

Straat Postbus

Plaats Arnhem

Gemeente Arnhem

Factuur-adres

Wijkt het factuuradres af van het adres van de aanvrager/gemachtigde? Nee

Uw kenmerk of opdrachtnr 002.678.21

Voorkeur indieningswijze facturen Post

Wijze van ondertekenen en indienen

Ondertekening met eHerkenning Ja

http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/


Toevoegen bijlagen

Hoeveel bijlagen wilt u toevoegen 7 U kunt in totaal maximaal 2GB aan bijlagen toevoegen

Bijlage 1 Aanvraagbrief Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728600_Aanvraagbrief.pdf

Bijlage 2 Bijlagenlijst Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728601_Bijlagenlijst_Tilburg_provincie.pdf

Bijlage 3 B1a Overzichtskaart Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728602_B1a_Overzichtskaart.pdf

Bijlage 4 B1b Kruising N261 Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728603_B1b_Kruising_N261.pdf

Bijlage 5 B3d Lengteprofiel Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728604_B3d_Lengteprofiel.pdf

Bijlage 6 B4c Boorprofiel Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728605_B4c_Boorprofiel.pdf

Bijlage 7 B4e Uitlegstrook N261 Ik stuur deze bijlage digitaal

selecteer bijlage 75101506_5728606_B4e_Uitlegstrook_N261.pdf



Overzichtskaarten
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Bijlagenlijst
Aanvraag hoogspanningsstation Tilburg 
Bijlage Titel Datum Versie Tekening/documentnummer Vergunning 

B1 Tekeningen Algemeen
B1a Overzichtskaart 16-7-2020  - Vergunning provincie
B1b Kruising N261 16-7-2020  - Vergunning provincie

B3 Constructieve gegevens inlussing (mast 58, 1205, 59AN, 60N en 61N)
B3d Lengteprofiel 17-7-2020 0.2  - Vergunning provincie 

B4 Constructieve tekeningen 150kV kabelverbinding
B4c Boorprofiel TBN-HDD3.1 16-12-2019 TBN-HDD2-7 Vergunning provincie
B4e Tekening uitlegstrook N261 13-12-2019 TBN-HDD2-6 Vergunning provincie



bewoners, grondeigenaren, gemeenten, natuurorganisaties, bedrijven, provincies, 

samenwerkende overheden in Midden- en West-Brabant en het RIVM.

Zeker van energie 
TenneT en EZK werken samen met:

Informatie

TenneT

Postbus 718

6800 AS Arnhem

Telefoon: 0800 - 83 66 388 (gratis)

www.zuid-west380kv.nl

Deze publicatie is voortgekomen uit de samenwerking van  

TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maart 2022

Meridiannummer: 002.678.21 0998836
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