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Laatste stand van zaken project 'Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg'

Geachte heer, mevrouw,
Met enige regelmaat informeren TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) en de
gemeente Geertruidenberg u over de ontwikkelingen en stand van zaken van bovengenoemd project.
Bij dit project brengen we de bovengrondse hoogspanningskabels boven de woonkernen in Geertruidenberg
en Raamsdonksveer onder de grond. Eerst leggen we de nieuwe ondergrondse kabelverbinding aan op de
nieuwe locatie. Als dit klaar is, beginnen we met het verwijderen van de kabels uit de masten en het slopen
van de masten. Afgelopen najaar informeerden wij u voor het laatst. Toen hebben wij u per brief én tijdens
de informatieavond van 4 september informatie gegeven over het gekozen tracé en de vervolgstappen. In
deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken en het vervolgproces.
Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?
De afgelopen periode werkten TenneT en de gemeente Geertruidenberg aan de verdere uitwerking van het
project. Door middel van veld- en bodemonderzoeken onderzochten we onder andere de bodemkwaliteit,
aanwezigheid van archeologische waarden, flora- en fauna en grondwaterstanden. Ook is er gekeken naar
de uitvoeringswijze voor het aanleggen van de nieuwe ondergrondse kabel en op welke manier de
bestaande hoogspanningsmasten het beste verwijderd kunnen worden. De resultaten van de onderzoeken
worden gebruikt voor de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure en vormen de basis voor de
uitwerking van het ontwerp door de aannemer.
Op de projectwebsite www.tennet.eu/geertruidenberg vindt u de kaart met het tracé en ziet u de ligging van
de ondergrondse kabelverbinding. U kunt inzoomen op de kaart.
Hoe nu verder en planning?
De komende periode gaan we aan de slag met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure en het
opstellen van de benodigde documenten ten behoeve van de aanbesteding van de werkzaamheden.
Voorafgaand aan de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan, informeren wij u opnieuw en wordt er
uitgebreid ingegaan op de procedure van het bestemmingsplan. Wij verwachten dat u in september 2020 het
plan kunt inzien in de Gemeentewinkel en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast verwachten we aan het
einde van het jaar een aannemer te hebben gecontracteerd, zodat deze aan de slag kan met de
voorbereidingen voor de aanleg van het kabeltracé.
De start van de aanleg van het ondergrondse kabeltracé staat gepland in de tweede helft van 2021. We
kunnen pas starten met het verwijderen van de bestaande masten als de ondergrondse kabelverbinding
klaar is. Het streven is om alle werkzaamheden in 2023 afgerond te hebben. De detailplanning van de
aanlegfase maken wij later bekend.
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Tevredenheidsonderzoek
Tenslotte geven wij een korte terugkoppeling over het onlangs gehouden online tevredenheidsonderzoek.
Allereerst hartelijk dank aan iedereen die de online vragenlijst heeft ingevuld.
Het gemiddelde cijfer voor de communicatie en contacten met TenneT is een 6,7. Dit is 0,3 meer dan andere
infrastructurele projecten in Nederland die een gemiddelde van 6,4 krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat met
name de georganiseerde informatieavonden (cijfer: 7,8) en ontwerpateliers / werksessies (cijfer: 7,0) erg
gewaardeerd worden. Wanneer hier aanleiding of noodzaak voor is, zullen wij deze persoonlijke
communicatiemiddelen zeker blijven in zetten. Ook is aangegeven dat berichten in de digitale gemeente
nieuwsbrief én het huis-aan-huis blad De Langstraat goed worden gelezen en gewaardeerd. Verbeterpunten
zijn onder andere de soms wat ingewikkeld geschreven brieven en dat er soms nog iets sneller via email
gereageerd kan worden. Wij werken hieraan om dit te verbeteren.
Vragen
Meer informatie over de verkabeling van de 150 kV-verbinding vindt u op: www.tennet.eu/geertruidenberg
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
 Lars van der Kaa (Gemeente) via telefoon
of:
 Royny Mathan (TenneT) via telefoon

: 14 0162 of per email: L.vanderKaa@geertruidenberg.nl
: 06 -117 75 643 of per email: Royny.Mathan@tennet.eu

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Gemeente Geertruidenberg

Susan van den Berg
Projectleider

Lars van der Kaa
Projectleider

