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BETREFT:

Hoogspanningsproject 'Versterken 150 kV-net Born-Graetheide'

Geachte heer, mevrouw,
TenneT is als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid
van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse
aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Zo zorgt TenneT ervoor dat iedereen in
Nederland 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikt over elektriciteit. Ook in Limburg wordt gewerkt aan
het versterken en uitbreiden van het hoogspanningsnet. In deze brief informeren wij u over de uitbreiding
van het net in Limburg met een nieuwe, ondergrondse kabel tussen de hoogspanningsstations Born en
Graetheide.
Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, terwijl er weinig energie wordt
opgewekt, neemt het transport van elektriciteit toe. Het huidige boven- en ondergrondse
150 kV-netwerk kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid
van elektriciteit voor de regio Limburg te kunnen blijven garanderen, werkt TenneT daarom aan een
oplossing voor dit knelpunt. De oplossing bestaat uit de aanleg van een nieuwe, ondergrondse 150 kVkabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide met een lengte van circa 8 kilometer. De
ondergrondse verbinding zal bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20
meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving of via een ondergrondse boring.
Volgens de huidige ideeën zullen we medio 2021 starten met de uitvoering en willen we in 2022 klaar zijn.
Omgevingsdag / werksessies woensdag 17 april
Waar de ondergrondse kabel komt te liggen, is nu nog niet bekend. Wel heeft TenneT een drietal tracéalternatieven ontwikkeld. De tracé-alternatieven omvatten nu nog zeer brede stukken. De bedoeling is dat
het nieuwe ondergrondse tracé binnen één van deze alternatieven komt te liggen.
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Om u hier nader over te informeren én u te betrekken, organiseert TenneT een 'Omgevingsdag' op:
woensdag 17 april.
Er vinden die dag een tweetal werksessies plaats:
 1e werksessie: woensdag 17 april van 15.00-17.00 uur (Amrâth Hotel, Langereweg 21 in Born)
 2e werksessie: woensdag 17 april van 19.30-21.30 uur (Amrâth Hotel, Langereweg 21 in Born)
U kunt zich voor één van deze twee werksessies uiterlijk maandag 8 april aanmelden met bijgevoegde
antwoordkaart.
Tijdens de werksessies krijgt u van deskundigen meer achtergrondinformatie over de drie mogelijke
gebieden voor de ondergrondse hoogspanningskabel en de belemmeringen in deze drie gebieden die
TenneT en de gemeente hebben geïdentificeerd. Maar wij willen ú ook graag betrekken. Zo horen wij graag
uw reactie en eventuele mogelijkheden én onmogelijkheden die u ziet in de drie tracé-alternatieven.
Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om tracés in te tekenen voor het zoekgebied waar u in de buurt woont óf
waar uw eigendom ligt. Dit doet u samen met andere eigenaren en belanghebbenden in dit betreffende
gebied en onder begeleiding van specialisten van TenneT.
De resultaten uit de twee werksessies worden vastgelegd en meegenomen door TenneT die kijkt naar de
maak- en haalbaarheid van de tracés. Uiteindelijk neemt TenneT het besluit waar de nieuwe, ondergrondse
kabel komt te liggen tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide. Daarbij worden ook aspecten
meegenomen zoals: archeologie, ecologie, milieu, bodemgesteldheid en geologie.
Wij hopen u vervolgens nog voor de zomervakantie te kunnen informeren over de uitkomst in de vorm van
het voorkeursalternatief.
Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op www.tennet.eu/graetheide vindt u meer
informatie over het project. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze brief, dan kunt u ons
bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu
Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Adriaan Sleijster
Projectleider a.i.
PS. Deze brief is verstuurd aan alle adressen gelegen in of nabij de drie tracé-alternatieven van het nieuwe
ondergrondse kabeltracé. Het kan zijn dat uw buurtgenoten, die wellicht iets verder van de tracé-alternatieven wonen,
daardoor geen rechtstreekse brief hebben ontvangen.
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