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TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet 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 hoogspanningsnet. In
Brabant wordt onder meer de bovengrondse verbinding tussen Tilburg Noord en Best
vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw tracé. Deze aanpassing is
nodig, omdat deze verbinding binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit heeft om
aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding
verouderd en is er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten nodig.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de huidige stand van zaken van dit project.

Voortgang
Waarschijnlijk stellen de gemeenteraden Tilburg, Best en Eindhoven dit kwartaal de bestemmingsplannen vast
voor de aanleg van de ondergrondse verbinding. Door de gemeentelijke herindeling verwachten we dat in
Oisterwijk het bestemmingsplan eind januari 2021 wordt vastgesteld en in Oirschot begin maart. De
bestemmingsplannen zijn bijna ongewijzigd. Na de zienswijzen is op een aantal locaties kleine aanpassingen
gekomen voor een optimalisatie van de hoogspanningsverbinding. Bij Oirschot wordt het beoogde
hoogspanningsstation uit het bestemmingsplan gehaald en blijft alleen het koppelpunt in het bestemmingsplan.
Dit koppelpunt is nodig om in de toekomst de 150kV verbinding met Boxtel te kunnen behouden.

Onderzoek naar passende oplossing voor hoogspanningsstation Oirschot
Het voorstel voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation vlakbij Oirschot wordt uit het bestemmingsplan
voor de ondergrondse verbinding gehaald. Dat heeft de gemeente Oirschot besloten na de reacties vanuit de
gemeenteraad en de ingediende zienswijzen. De gemeente wil nogmaals zorgvuldig laten onderzoeken welke
oplossing het beste is om de Regionale Energie Strategie (RES) te kunnen faciliteren. Het is belangrijk dat op
korte termijn de verkabeling van de bovengrondse verbinding doorgaat. Daarom is ervoor gekozen de
aanvullende onderzoeken en de ruimtelijke besluitvorming voor het hoogspanningsstation apart uit te voeren.
Omdat het koppelpunt nodig is, blijft de locatie hiervan ongewijzigd. Wel zijn de kabeltracés hier iets aangepast,
omdat we nu geen rekening hoeven te houden met de komst van een hoogspanningsstation.

Uitbreiding elektriciteitsnet noodzakelijk
De uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig omdat in de regio meer energie wordt verbruikt, energie duurzaam
wordt opgewekt en om de opgave vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) te kunnen faciliteren. Nu de
gemeente heeft besloten het hoogspanningsstation niet in het bestemmingsplan op te nemen, voorzien TenneT
en Enexis een knelpunt in de regio om de aansluiting van deze projecten mogelijk te maken. De gemeente
Oirschot onderkent de noodzaak voor de toekomstige uitbreiding en gaat in regionaal verband op zoek naar een
oplossing voor dit vraagstuk. TenneT respecteert de afweging van de gemeente Oirschot en werkt graag samen
met alle betrokkenen aan een zorgvuldige analyse en afweging van mogelijke oplossingen.

Planning voor de aanleg van de verbinding
Zoals aangegeven, verwachten we dat alle betrokken gemeenten uiterlijk begin maart van het komend jaar het
bestemmingsplan vaststellen in de gemeenteraad. Dat betekent ook dat we in het voorjaar van 2021 kunnen
starten met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Waar dat precies is en wat dat voor u betekent, hoort u
tijdig van ons. We willen u zo volledig mogelijk informeren over de impact van ons werk. Natuurlijk doen we dat
het liefst met kleinschalige informatiebijeenkomsten. Wel houden we er rekening mee dat we u, in verband met
het coronavirus (COVID-19), digitaal zullen informeren.

Een overeenkomst voor het gebruik van grond
Voor de aanleg en de instandhouding van de nieuwe hoogspanningsverbinding moet TenneT gebruikmaken van
een strook grond op de plek van de hoogspanningsverbinding. Deze 'belaste strook' baseren we op de ruimte die
nodig is voor de aanleg en instandhouding van de hoogspanningsverbinding. Voor het gebruik van die grond sluit
TenneT een zakelijk recht overeenkomst of een gebruiksovereenkomst af met de eigenaar, erfpachter of
bijvoorbeeld huurder (de zogenaamde 'rechthebbende'). We leggen afspraken vast over het gebruik van de grond
en de vergoeding die de rechthebbende van TenneT ontvangt, net als de rechten en plichten die uit deze
overeenkomst voortvloeien. Soms willen we een stuk grond alleen tijdelijk gebruiken, bijvoorbeeld voor een
werkweg of als bouwlocatie tijdens de werkzaamheden. Ook dan wil TenneT afspraken maken over het gebruik
van de grond en de vergoedingen. We verwachten dat we in januari 2021 de meeste rechthebbenden hebben
gesproken. Zij worden persoonlijk door onze rentmeesters benaderd.

Even voorstellen. NRG Group
De realisatie van deze nieuwe ondergrondse verbinding wordt uitgevoerd door NRG. Dit is een samenwerking
tussen de aannemersbedrijven Denys, Alsema en Van Vulpen. NRG heeft de afgelopen jaren diverse
hoogspanningsprojecten succesvol afgerond. Waaronder het aanleggen van een kabelverbinding tussen
Roosendaal en Dinteloord. U kunt hier enkele foto’s van dit project bekijken. Doordat de combinatie uit meerdere
partijen bestaat, beschikken ze gezamenlijk over veel specialistische kennis. Denys en Alsema zijn
gespecialiseerd op het gebied van ondergrondse hoogspanningsprojecten en Van Vulpen heeft de specialistische
kennis en apparatuur voor het ondergronds boren van de kabels.

Dit project is opgesplitst in twee fases. De ontwerpfase, waarin NRG en TenneT gezamenlijk het bestaande
basisontwerp verder uitwerken tot een uitvoeringsontwerp. En de realisatiefase, waarbij het project daadwerkelijk
wordt uitgevoerd. Vol enthousiasme kijkt NRG er naar uit om samen met TenneT te bouwen aan de
(kabel)verbindingen van morgen!

Meer informatie en meedenken over het project
Meer informatie over dit project vindt u op de website www.tennet.eu/tilburg-best. Hier kunt u onder andere de
brochures van het project downloaden en de projectatlas vinden. Heeft u meer vragen of suggesties? Dan kunt u
die via de projectwebsite stellen of contact opnemen met TenneT via 0800 836 63 88 (gratis) of
servicecenter@tennet.eu onder vermelding van 'Tilburg Noord – Best'.

