Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

DATUM
ONZE REFERENTIE

Aan de bewoner(s) en gebruiker(s) van:
[Adres] [Huisnummer]

BEHANDELD DOOR
TELEFOON
E-MAIL

14 juni 2019
CMC 2019-032
M. Lanni
0800 836 63 88
servicecenter@tennet.eu

[Postcode] [Woonplaats]

BETREFT:

Uitnodiging informatieavond hoogspanningsproject 'Versterken 150 kV-net Born-Graetheide'

Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen april informeerden wij u per brief over het hoogspanningsproject 'Versterken 150 kV-net BornGraetheide'. In dit project zal een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de stations Born en
Graetheide gerealiseerd worden. In deze brief nodigden wij u ook uit voor een omgevingsdag / werksessie
op 17 april, om met ons mee te denken over de ligging van de nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel in
het gebied.
Inmiddels heeft deze omgevingsdag plaatsgevonden waarbij een grote groep belanghebbenden
(omwonenden, grondeigenaren, bedrijven en gemeente) actief met ons heeft meegedacht. Hierbij had
TenneT vooraf een drietal tracé-alternatieven uitgedacht en deze aan de belanghebbenden voorgelegd. In
de zeer waardevolle werksessies zijn door de aanwezigen mogelijkheden en onmogelijkheden benoemd,
zijn tips en goede aanbevelingen gedaan en zijn eveneens alternatieve tracés weergegeven. Na deze
sessies zijn door TenneT de resultaten vastgelegd en meegenomen in het vervolg van de tracéstudie.
Inmiddels heeft TenneT een voorkeurstracé in beeld en willen wij u daarover én over het vervolg van het
project graag informeren.
Informatieavond
Het voorkeursalternatief (VKA) dat uit de studie naar voren is gekomen, is bepaald en als bijlage
toegevoegd. Het nieuwe tracé komt binnen dit VKA te liggen, waarbinnen we een strook van 40 meter
zoeken. Om u persoonlijk op de hoogte te stellen van deze uitkomsten, de afwegingen, de onderbouwing en
hóe wij tot het voorkeursalternatief (het VKA genoemd) zijn gekomen voor de ligging van de ondergrondse
hoogspanningskabel, nodigt TenneT u van harte uit voor een informatieavond op:
Dinsdag 25 juni 2019
Tijdstip: tussen 19.00 en 21.00 uur (inloopavond)
Locatie: Amrâth Hotel, Langereweg 21 Born
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.

Meindert Eland / Projectleider a.i.
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