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Stand van zaken project 'Vernieuwing 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht'

Geachte heer, mevrouw,
Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de
ontwikkelingen en stand van zaken van bovengenoemd hoogspanningsproject.
Vorig jaar heeft TenneT u voor het laatst geïnformeerd. Toen hebben wij u per brief én tijdens de
informatieavond van 23 mei laten weten dat het hoogspanningsstation Maasbracht verouderd is en er
maatregelen getroffen moeten worden om aan de elektriciteitsvraag in Limburg te blijven voldoen. In deze
brief informeert TenneT u graag over de huidige stand van zaken van het project.
Stationsvernieuwing en ondergrondse kabels
We lieten u weten dat naast de vernieuwing van het hoogspanningsstation er ook bovengrondse
verbindingen die bij het station uitkomen, ondergronds moeten worden gelegd ('verkabeling' heet dit).
Dit is nodig om ruimte te winnen om het station te kunnen vernieuwen en om te bouwen.
Ook informeerden wij u over de planning. Eind vorig jaar zou een beslissing door TenneT worden genomen
over hoe en wanneer de vernieuwing gaat plaatsvinden. Helaas is deze beslissing uitgesteld, omdat het een
ingewikkelde studie is op welke manier het station het beste vernieuwd kan worden, zonder dat die té veel
tijd en geld kost en er tijdens de uitvoering een beroep moet worden gedaan op (schaarse) arbeidskrachten.
Daarom heeft u even een tijd niets van ons gehoord. Maar weet dat wij volop bezig zijn met het zoeken naar
nieuwe oplossingen. Het leek ons daarom goed om u in ieder geval hierover te informeren. Zodra hier
nieuws over te melden is, laten we u dit graag weten.
Waar wél meer zekerheid over te geven is, is het verkabelen van de bovengrondse 150 kV-verbindingen.
Deze zijn gelegen aan de oostzijde van het station (zie het kaartje op de achterkant van deze brief; de
blauwe lijnen die geel zijn omcirkeld, worden ondergronds gebracht).
De komende periode zullen wij hiervoor het ontwerp verder uitwerken. Zodra wij hiervoor ook de planning
voor de uitvoering inzichtelijk hebben, informeren wij u over dit deel van het project. Naar verwachting zal dit
waarschijnlijk in het najaar zijn.
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Vragen?
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Op de website www.tennet.eu/maasbracht vindt u meer informatie over het project. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben over het project, de procedures of deze brief, dan bereikt u ons op telefoonnummer
0800-836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Marco Wolfs
Projectleider

