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Terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan 'Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer'
gemeente Boxmeer en gemeente Cuijk

Geachte heer, mevrouw,
TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet 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 elektriciteitsnet. Zo zorgt TenneT ervoor dat
iedereen in Nederland 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikt over elektriciteit. Daarom wordt er in
Brabant en Limburg gewerkt aan het versterken van het 150.000 Volt elektriciteitsnet (150 kV-net).
U heeft afgelopen zomer een brief van ons ontvangen ter aankondiging van de informatieavond begin
september in Boxmeer over ons project 'Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer'. TenneT heeft aangegeven u
op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Met deze brief informeren wij u graag over de
bestemmingsplanprocedure en de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan van project
'Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer'.
Voorontwerp bestemmingsplan
In de gemeenten Boxmeer en Cuijk wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van de nieuwe
ondergrondse 150 kV-verbinding. In Boxmeer worden tevens de uitbreiding van het 150 kVhoogspanningsstation en de aanpassingen in de bestaande bovengrondse verbinding mogelijk gemaakt. Als
eerste stap wordt daarvoor, per gemeente, een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt.
Terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Boxmeer en Cuijk vragen over dit voorontwerp bestemmingsplan advies
bij verschillende organisaties en leggen het voorontwerp ook voor eenieder ter inzage. De plannen liggen
van 16 mei tot en met 12 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Boxmeer en Cuijk en zijn digitaal te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de gemeente Boxmeer is het voorontwerp ook te
raadplegen via de gemeente website www.Boxmeer.nl
Voor meer informatie over de plannen en de wijze waarop een reactie ingediend kan worden verwijzen wij u
naar de gemeentelijke publicaties in het gemeenteblad, de Maasdriehoek (voor Cuijk), het Boxmeers
Weekblad (voor Boxmeer) en de Staatscourant.
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Wat gebeurt er daarna?
De reacties en adviezen die tijdens de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan zijn
ingediend, worden overwogen voor de volgende versie van het plan: het ontwerp bestemmingsplan. In een
Nota van Inspraak wordt toegelicht in hoeverre de reacties en adviezen zijn verwerkt en aanleiding hebben
gegeven tot wijziging. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ook weer ter inzage gelegd en ook dan is het
mogelijk een reactie te geven. Dan wordt het een ‘zienswijze’ genoemd. Vervolgens wordt weer bekeken in
hoeverre een zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het plan en volgt besluitvorming over het
bestemmingsplan door de gemeenteraad. Er kan dan nog beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die een zienswijze naar voren hebben gebracht.
Planning tijdens en na de zomer 2018
Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting na de zomer ter inzage gelegd worden. Gestreefd wordt
om eind 2018 het bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen. Wij blijven u op de hoogte
houden over deze bestemmingsplanprocedure.
Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op www.tennet.eu 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.
Tenslotte treft u in de bijlage een antwoordkaart aan als u op de hoogte wilt worden gehouden van de
werkzaamheden van TenneT over dit project via een digitale nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Roger Voncken
Projectleider

