
Samenwerking

De minister voor Klimaat en Energie en TenneT werken 
samen aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten 
noorden van Tilburg.

Waarom?

• 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 energielevering  
voor de regio te voorkomen.

• Daarnaast wordt met dit station de nieuwste  
380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg  
(het project Zuid-West 380 kV Oost) op de landelijke  
ring aangesloten.

Waarom dit hoogspanningsstation



Procedure 
hoogspanningsstation Tilburg

Inspraak

Beroep

Start
Rijksoverheid coördineert planning
met initiatiefnemer

Vergunningaanvragen en (ontwerp)besluiten  
worden ter inzage gelegd

Maart 2022
• Terinzagelegging 

(iedereen kan een zienswijze indienen)
• Informatieavond

Najaar 2022
• Terinzagelegging

2023

Voorfase
Dit project viel eerst onder het 
project Zuid-West 380 kV

Uitspraak Raad van State

Definitieve besluiten worden  
ter inzage gelegd

Onderzoeken



Minister voor Klimaat en Energie  
en minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening:

• Coördineert de besluitvorming
• Betrekt de omgeving op verschillende momenten  

tijdens de procedure
• Legt de (ontwerp) besluiten ter inzage en publiceert 

de onderzoeken
• Besluit over de ruimtelijke inpassing (inpassingsplan), 

de locatie van het hoogspanningsstation

TenneT:

• Is beheerder van het hoogspanningsnet op land en 
het net op zee

• Is verantwoordelijk voor de technische inhoud van 
het project

• Nodigt samen met minister voor Klimaat en Energie 
de omgeving uit tot inbrengen van gebiedskennis

• Legt de verbinding aan en bouwt het  
hoogspanningsstation

Gemeente Tilburg, waterschap 
De Dommel, provincie Noord-Brabant:

• Gesprekspartner voor minister voor Klimaat en Energie 
en TenneT over mogelijkheden en onmogelijkheden

• Bevoegd gezag voor de volgende vergunningen:
 - Omgevingsvergunning
 - Watervergunning
 - Vergunning veranderen provinciale weg

Rollen en verantwoordelijkheden



Hoe kan ik mijn zienswijze indienen?

U kunt op vier manieren een zienswijze indienen:

Persoonlijk - Voor het opnemen van uw monde-
linge zienswijze is er tijdens de inloopbijeenkomst 
een notulist aanwezig.

Digitaal - Vul het digitale reactieformulier in op: 
www.rvo.nl/hoogspanningsstation-tilburg. Via de 
knop ‘Digitaal reactieformulier’ (oranje knop in 
blauw vlak) kunt u een zienswijze indienen.

Schriftelijk - U kunt uw zienswijze sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt “Hoogspanningsstation Tilburg”
Postbus 111
9200 AC Drachten

Telefonisch - Op werkdagen tussen  
09.00 en 17.00 uur kunt u bellen met het  
Bureau Energieprojecten via 070 379 89 79.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden betrokken bij definitieve besluiten.

In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en zo ja op 
welke wijze de zienswijzen in de definitieve besluiten zijn 
verwerkt. De Nota van Antwoord wordt tegelijk met het 
definitieve inpassingsplan en de definitieve besluiten ter 
inzage gelegd.

Te zijner tijd wordt dit aangekondigd in onder andere 
de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op 
www.bureau-energieprojecten.nl.

Zienswijze indienen



Hoogspanningsverbindingen, 
magneetveld en gezondheid
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