Verslag Omgevingsdag hoogspanningsproject Born-Graetheide
Op 17 april 2019 heeft TenneT een Omgevingsdag voor het project 'Versterken 150 kV-net BornGraetheide' georganiseerd. Na het versturen van uitnodigingen aan omwonenden hebben zich zo'n
tachtig mensen ingeschreven die deel hebben genomen aan de werksessies in de middag en de
avond om geïnformeerd te worden over en betrokkenen te worden bij de ligging van de
ondergrondse kabel tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide. Dit om te komen tot een
voorkeursalternatief voor de ligging van de nieuwe kabel dat in juni op een informatieavond zal
worden gedeeld.
De werksessies startten met het verstrekken van algemene informatie over TenneT, het project, de
nut en noodzaak van de nieuwe kabel en de traceringsuitgangspunten. Adviesbureau Sweco heeft in
opdracht van TenneT de dag voorbereid door aan de hand van belemmeringenkaarten een drietal
alternatieven in beeld te brengen waarmee men aan de slag kon.
In het eerste deel van de werksessies zijn mensen in de gelegenheid gesteld om 'belemmeringen' aan
te vullen op de kaart. Zo zijn bijvoorbeeld een herdenkingsbos en wandelpaden die voor de omgeving
belangrijk zijn toegevoegd aan de belemmeringenkaart. Daarnaast is er extra aandacht gevraagd
voor de reeds in beeld gebrachte natuurgebieden. De aanwezigen hechtten hier erg veel waarde aan,
omdat er niet zoveel natuur in dit deel van Limburg aanwezig is. Er is met name aandacht gevraagd
voor het Limbrichterbos.
Een aantal grondeigenaren geeft aan, het geen probleem te vinden dat het tracé over hun eigendom
is geprojecteerd, zolang TenneT in geval van open ontgraving maar de oorspronkelijke grond
terugbrengt en tevens de schaderegeling hanteert.
In het tweede deel van de werksessies zijn mensen in de gelegenheid gesteld om zelf met naald en
draad op de kaart met alternatieven het voor hen meest logische tracé in te tekenen. Hierbij moest
rekening worden gehouden met de door TenneT aangegeven traceringsuitgangspunten en de
aanwezige belemmeringen. Daarbij zijn ook nieuwe lijnen of verbindingen tussen de reeds door
Sweco ingetekende alternatieven in beeld gekomen.
In het oog springt de opvattingen van de meeste betrokkenen om het tracé zoveel mogelijk in de
nabijheid van de A2 te leggen, zodat een bundeling ontstaat met respect voor de aanwezige
bebouwing en natuurgebieden.
Door omwonenden is aangegeven dat zij het prettig vinden in een vroegtijdig stadium geïnformeerd
en betrokken te worden. Vanuit de omgeving zijn echter ook kritische geluiden te horen aangaande
de hoeveelheid projecten in de omgeving van o.a. TenneT, maar ook van Rijkswaterstaat, Nedcar en
de provincie die voor (langere tijd voor) overlast in de omgeving zorgen.
Voor TenneT zijn de door de aanwezigen aangereikte inzichten erg verrijkend. De verzameling tracé
alternatieven wordt herzien en de inzichten worden meegenomen om te komen tot een
voorkeursalternatief.
Na de Omgevingsdag zijn TenneT en Sweco deze tracéalternatieven aan het beoordelen om te
komen tot een voorkeurstracé. Om te komen tot een voorkeurstracé worden ook nog diverse
bureaustudies uitgevoerd. Op de informatie avond in juni wordt het voorkeurstracé bekend gemaakt.
Voor deze avond ontvangt u begin juni een uitnodiging,

Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u nogmaals voor uw
deelname aan onze Omgevingsdag!
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 email servicecenter@tennet.eu

Afbeelding varianten nog toevoegen. Aandacht voor duidelijk en leesbaar afbeelding. Opmerking
uitnodiging was dat het kaartje niet leesbaar was.

