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Het Ministerie van Economische Zaken en  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V. aan de  
Zuid-West 380 kV-verbinding. 

Inhoudsopgave



In de afgelopen periode is in overleg met de (samenwerken-
de) overheden en indieners van de alternatieven gekeken 
naar de haalbaarheid en de beste ligging van de alternatie-
ven. Ook het tracédeel van Rilland naar Roosendaal is 
opnieuw door TenneT beoordeeld op basis van de tech-
nische en ruimtelijke inzichten die sinds 2009 zijn veran-
derd. Zoals op het gebied van ondergrondse aanleg, 
risicozonering windturbines en afstandsnormeringen 
buis leidingen. Nu het zogenaamde ‘Tracé document’ klaar  
is kunnen wij u informeren over de ligging van de alternatie-
ven en de vervolgstappen. In de volgende fase worden de 
milieu effecten van deze tracés onderzocht en het Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) bepaald. Ook worden 
knelpunten zo goed mogelijk opgelost. 

Het MMA wordt vervolgens nader uitgewerkt en getoetst 
op onder meer technische- en kostenaspecten. Ook 
bestuurlijk draagvlak is van belang. Na deze toetsing volgt 
dan het voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA), waar 
de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en 
Milieu naar verwachting aan het eind van het jaar een 
beslissing over nemen. Op basis van het voorkeursalterna-
tief stellen we vervolgens in 2019 het concept inpassingsplan 
op. Hier kunt u vervolgens zienswijzen op indienen waarop 
een definitief inpassingsplan volgt. 

Over de processtappen zijn afspraken gemaakt met de 
samenwerkende overheden. Alle betrokken partijen vinden 
het belangrijk om nauw samen te werken in de zoektocht 

om tot een optimaal, ruimtelijk inpasbaar, tracé te komen.  
Het hele proces ziet u op hoofdlijnen terug in de infographic.

In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste informatie over  
de alternatieve tracés en de planning. Eventuele vragen die u 
heeft kunt u tijdens één van de geplande informatieavonden 
persoonlijk aan vertegenwoordigers van TenneT en/of de 
ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en 
Milieu stellen.

Geert Versteijlen, projectleider Zuid-West 380 kV Oost
Ministerie van Economische Zaken

Jos van Jole, projectleider Zuid-West 380 kV Oost TenneT

Samen verder

Vorig jaar april heeft u in de eerste nieuwsbrief kunnen lezen welke 
stappen gezet worden om tot een optimaal hoogspanningstracé te  
komen tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg. Dit op basis van  
de alternatieven, die door verschillende bewonersinitiatieven en 
(samenwerkende) overheden zijn ingediend.



De huidige 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg verdwijnt en wordt 
vervangen door een combinatie van een 150/380 kV-hoogspanningsverbinding. Dit om de 
leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland en dus ook West -Brabant op termijn zeker  
te stellen. Om tot een optimale keuze voor het definitieve tracé te komen worden vier 
tracéalternatieven in een milieueffectrapport (MER) op milieueffecten beoordeeld.

Deze effectbeschrijving vindt plaats in deelgebieden.  
Het onderzoeksbureau die deze boordeling verzorgt  
kijkt naar zaken als leefomgeving, natuur en landschap. 
Naast de beoordeling in het MER wordt er ook gekeken 
naar kosten, technische haalbaarheid en bestuurlijk 
draagvlak. Uiteindelijk nemen de ministers van 
Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu tegen  
het einde van het jaar een beslissing over welk tracé de 
voorkeur heeft en verder uitgewerkt gaat worden.  
Alle alternatieven maken op dit moment nog evenveel 
kans. Samen met tracé coördinator Susan van den Berg en 
omgevingsmanager Pim van Bussel, beiden van TenneT, 
lopen we ze alle vier even langs. 

Alle vier alternatieven kansrijk

Deelgebieden en stationslocaties
Om goed inzicht te geven in de effecten die  
kunnen optreden is het plan- en onderzoeksgebied 
onder verdeeld in de volgende deelgebieden:

 Deelgebied 1: Rilland - Roosendaal Borchwerf 
  Deelgebied 2: Roosendaal Borchwerf - 
Standdaarbuiten 

 Deelgebied 3: Standdaarbuiten - Tilburg 
 Stationslocaties Tilburg
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Figuur 1: Grenzen deelgebieden



Per deelgebied zijn meerdere tracéalternatieven 
ontwikkeld (zie volgende paragraaf).  
In deelgebied 2 sluiten de verschillende 
tracéalternatieven van deelgebied 1 en 3 op  
elkaar aan. Alle tracéalternatieven per 
deelgebied kunnen in de basis met elkaar 
gecombineerd worden, waardoor er in 
deelgebied 2 diverse verbindingen/varianten 
mogelijk zijn.
 
(zie schematische weergave figuur 2). 

Figuur 2: Schematische weergave combinatiemogelijk heden  
in deelgebied 2

1 2 3

Tracéalternatieven
Er zijn vier bovengrondse tracéalternatieven ontwikkeld:
Paars (voormalige C150b1)
Blauw (voormalige C150b2)
Rood (voormalige C150n1)
Geel (voormalige C150n2)

Alle tracés hebben hun eigen voor- en nadelen. De tracés 
die er nu liggen zijn wel maakbaar en realistisch, waardoor 
ze meegenomen kunnen worden in de effectbeoordeling 
in het MER. 

Voor elk van deze alternatieven zijn op specifieke locaties 
van het tracé varianten ontwikkeld, omdat het boven-
grondse tracé tot ruimtelijke of technische aandachts-
punten en/of knelpunten leidt. De varianten zijn op de 
kaarten weerge geven met een zwarte lijn. 

Op een aantal locaties in de tracés zitten nog aandacht-
spunten die nog nader uitgezocht worden. Deze aan-
dachtspunten kunnen ook naar voren komen zodra  
meer inzicht bestaat in de milieueffecten tijdens het 
MER-onderzoek. Dit kan leiden tot een ander tracé, 
ondergrondse aanleg of een technische aanpassing van  
het tracé. Wanneer er meerdere oplossingen mogelijk zijn 

op een bepaalde locatie dan worden deze meegenomen  
in het onderzoek in het MER. De aandachts punten/
knelpunten zijn weergegeven met een pijl op de kaarten.

Ingediende tracés
Uit alle reeds bestaande en door de regio ingediende 
alter natieven zijn vier onderscheidende tracéalternatieven 
ontstaan. Deze tracés zijn door de tracécoördinator, 
landschapsarchitect en technische experts beoordeeld en 
daar waar nodig aangepast. Zo zijn alle tracés uitvoerbaar  
en hebben een rijke kans van slagen bij de beoordeling die 
volgt in het MER en de uiteindelijke keuze voor het tracé.  
De indieners van de regionale tracés tussen Roosendaal/
Borchwerf en Tilburg zijn geconsulteerd om tot een 
optimale ligging te komen. Met de (samenwerkende) 
overheden is gesproken over de ruimtelijke ontwikkelingen 
in het gebied. Ook het tracédeel van Rilland naar Roosendaal 
is opnieuw door TenneT aangepast op basis van de laatste 
technische en ruimtelijke inzichten. Dat was ook nodig 
omdat er sinds de eerste tekeningen uit 2009 wel wat 
veranderd is. Met name door de ontwikkelingen op het 
gebied van wet- en regelgeving en de normeringen voor 
onder andere buisleidingen. Zo willen we voorkomen dat 
we straks, na de tracékeuze, voor onverwachte verrassingen 
komen te staan. 

Alle vier alternatieven kansrijk



Deelgebied 1:

Rilland - Roosendaal 

Tracé over de Brabantse Wal
(alternatief paars en rood)
Het tracé van zowel alternatief paars als rood over de 
Brabantse Wal gaat uit van een combinatie met de 
bestaande 150 kV-verbinding, waarbij het tracé zo veel 
mogelijk op het tracé van de bestaande af te breken  
150 kV-verbinding komt te staan. Voor dit tracé hebben 

we goed gekeken naar de aanwezigheid van buis-
leidingen en technische eisen waaraan een tracé moet 
voldoen. Door onder andere de ligging van de buis-
leidingenstraat, de snelweg en de vliegbasis 
Woensdrecht is het tracé aangepast ten opzichte van  
het tracé uit 2009. Dit om een haalbaar tracé mee te 
nemen in de effect beoordeling in het MER. 

Tracéalternatief: Paars Tracéalternatief: Rood

Legenda
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Variant tracéalternatief 2016



Deelgebied 1:

Rilland - Roosendaal 

Tracéalternatief: GeelTracéalternatief: Blauw

Tracés over het Markiezaat  
(alternatief blauw en geel)
De tracés van alternatief blauw en geel over het  
Markiezaat gaan ook uit van een combinatie met de 
bestaande 150 kV-verbinding, alleen is voor deze  
tracés gekozen voor een ligging naast de bestaande  
380 kV-verbinding die door het Markiezaat loopt.  

De 150 kV-verbinding over de Brabantse Wal verdwijnt 
hierdoor. Omdat het Markiezaat een Natura 2000 is kan 
er geen vergunning verkregen worden voor het aanleg-
gen van een extra bovengrondse verbinding door dit 
gebied omdat er een alternatief is bij de Brabantse Wal. 
Hierdoor wordt een ondergrondse aanleg opgenomen 
waarbij er circa negen kilometer kabel nodig is.  

Ten noorden van Bergen op Zoom is een aantal tracés 
opgenomen die direct naast de bestaande 380 kV-verbin-
ding staan. Maar ook een aantal tracés op grotere afstand 
om onder andere gevoelige bestemmingen (zoals 
woningen, scholen, etc.) en bedrijven te ontwijken.



Deelgebied 2:

Roosendaal - Standdaarbuiten 

Tracéalternatief: Paars Tracéalternatief: Rood

In het deelgebied tussen Roosendaal en 
Standdaarbuiten kunnen alle alternatieven van de 
andere twee deelgebieden op elkaar aangesloten 
worden. Er zijn dus meerdere tracés opgenomen om 
deze aansluitingen mogelijk te maken. 

De keuze om een extra deelgebied toe te voegen tussen 
Roosendaal Borchwerf en Standdaarbuiten komt voort uit 
de complexiteit van dit gebied. Het is dan wel een klein 
deel gebied, maar er zijn vele mogelijkheden om de 
deel gebied 1 en 3 op elkaar aan te laten sluiten. 



Deelgebied 2:

Roosendaal - Standdaarbuiten 

Voor de alternatieven en varianten in dit deel gebied 
moeten we rekening houden met de bestaande  
380 kV-verbinding, de snelweg, de buisleidingenstrook, 
buis leidingen, woningbouw en bedrijvigheid. Doordat er 
een MMA per deelgebied wordt gekozen, hebben de 
effecten van deelgebied 2 geen invloed op de keuze van 
een tracéligging in deelgebied 1 of 3.  

De in dit deelgebied te onderzoeken tracés variëren qua 
ligging tussen parallel aan de A17, parallel aan de bestaan-
de 380 kV-verbinding en ter plaatse van de bestaande  
150 kV-verbinding. 

In de vervolgstappen worden nog extra varianten onder-
zocht, waaronder een trace ten westen van de A17 en een 
ondergrondse aanleg in dit gebied.

Tracéalternatief: GeelTracéalternatief: Blauw



Deelgebied 3:

Standdaarbuiten - Tilburg 

Het noordelijk tracé (alternatief paars)
Dit tracé kwam al in de oorspronkelijke plannen voor en 
is herzien en aangepast op basis van de nieuwste 
inzichten. Bij dit tracé is met name gekeken naar de 
knelpunten in het oorspronkelijke noordelijke tracé bij 
Oud-Gastel en Geertruidenberg. Ook is voor dit tracé 
goed gekeken naar de aanwezigheid van buisleidingen en 
technische eisen waaraan een tracé moet voldoen. Het 

noordelijke tracé gaat uit van een combinatie met 
bestaande 150 kV-verbindingen, waardoor de bestaande 
150 kV-verbindingen afgebroken kunnen worden.  
De nieuwe gecombineerde verbinding komt zoveel 
mogelijk naast de bestaande 380 kV-verbindingen te 
staan, waardoor de nieuwe en bestaande hoog spannings-
verbindingen geconcentreerd worden.

Het zuidelijke tracé (alternatief rood)
Dit tracé stond ook al in de oorspronkelijke plannen en is 
herzien en waar nodig aangepast naar de laatste inzichten 
en ontwikkelingen. De nieuwe verbinding wordt gecom-
bineerd met bestaande 150 kV-verbindingen die op hun 
oude locatie afgebroken worden. Doordat er tussen 
Roosendaal en Breda te weinig ruimte beschikbaar is om 
een haalbaar tracé te bouwen op de locatie van de verbin-
ding die afgebroken wordt, is er gekozen voor een iets 
noordelijkere ligging. Hierdoor ontstaat er een zo recht 
mogelijke verbinding door het open landschap. Er is 
rekening gehouden met de ontwikkelingen in dit gebied 
zoals bijvoorbeeld de windturbines bij Etten-Leur. Om op 
grotere afstand van Oosterhout te blijven is er een variant 
opgenomen die verder van Oosterhout af ligt.

Tracéalternatief: Rood

Tracéalternatief: Paars



Deelgebied 3:

Standdaarbuiten - Tilburg 

Het noord-midden tracé  
(alternatief blauw)
Dit tracé betreft een nieuw alternatief dat deels het  
noordelijke tracé volgt naast de bestaande 380 kV-verbin-
ding, maar ter hoogte van Zevenbergschenhoek afbuigt en 
bundelt met de A16 en A59. Het laatste deel van het tracé 
ligt weer naast de bestaande 380 kV-verbinding richting 
Tilburg.  

De nieuwe verbinding wordt gecombineerd met de 
bestaande 150 kV-verbindingen die afgebroken wordt.  
Dit zijn de bestaande 150 kV-verbindingen tussen 
Roosendaal en Geertruidenberg en tussen 
Geertruidenberg en Tilburg-West. 

Het midden tracé (alternatief geel)
Ook dit tracé is een nieuw alternatief. Tussen 
Standdaarbuiten en Breda volgt het tracé net zoals het 
zuidelijke tracé een vrije ligging van een zo recht mogelijk 
tracé door het open gebied. De bestaande 150 kV-verbin-
ding tussen Roosendaal en Breda wordt afgebroken en 
gecombineerd met de nieuwe verbinding. Vanaf Breda 
loopt het tracé pal naast de A59. Het laatste deel van het 
tracé ligt weer naast de bestaande 380 kV-verbinding 
richting Tilburg. De bestaande 150 kV-verbinding tussen 
Geertruidenberg en Tilburg wordt afgebroken.
Bij De Moer is een variant opgenomen waarbij de bestaan-
de verbinding iets wordt aangepast zodat het dorp  
‘De Moer’ wordt ontzien en de verbinding door het bos 
wordt geleid, de zogenaamde bosroute.

Tracéalternatief: Blauw

Tracéalternatief: Geel
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Deelgebied:

Hoogspanningsstation Tilburg

Voor de keuze van de locatie voor de bouw van het 

hoogspanningsstation Tilburg hebben we nu vier locaties  

in beeld. Voor al deze locaties geldt dat de tracés die in de 

MER beschreven worden hierop aangesloten kunnen 

worden. Eerder zijn er al drie locaties gekozen en onder-

zocht (Spinder, Quirijnstok, Loven). Er komt nu nog  

één extra locatie (Galgeneind) bij door autonome ontwik-

kelingen en de waarden van het natuurgebied Lobelia.

Houd onze website www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg  

goed in de gaten. Binnenkort vindt u hier het tracédocument.
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STAP 1
Wat hebben  
we nodig?
Er wordt een knelpunt in het
elektriciteitstransport
voorzien. Wat hebben we
nodig om dat te voorkomen?

STAP 2
Zoekgebied
bepalen
In de startnotitie beschrijven
we waar we zoeken naar
alternatieven en hoe we ze
toetsen op effecten en
haalbaarheid.

STAP 3
Ontwikkelen
tracés
Er worden verschillende
tracés getekend en in een
tracédocument aan alle
betrokkenen kenbaar
gemaakt.

STAP 4
Milieueffect-
rapportage
Onderzoek welk effect ieder
alternatief heeft op onder  
andere natuur, leefomgeving  
en landschap. Hieruit komt een 
‘meest milieuvriendelijk 
alternatief’ (MMA) naar voren.

STAP 5
Keuze tracé
Na weging van een MMA, 
kosten, bestuurlijk draagvlak en 
(net)technische uitvoerbaarheid 
wordt het voorkeurs alternatief 
(VKA) aanbevolen. De ministers 
van EZ en IenM beslissen welk 
tracé het wordt.

STAP 6
Detailplan
Het gekozen tracé wordt
uitgewerkt in een Rijks-
inpassingsplan. Hierin staat
waar masten, werkterreinen
en -wegen komen. De
burger kan op basis van dit
plan zienswijzen indienen.

Infographic

Hoogspanningsverbinding van idee tot tracé 

De realisatie van een hoogspanningsverbinding is een langdurig en nauwgezet proces.  

Diverse alternatieven worden bestudeerd en vergeleken. Daarbij maken we een zorgvuldige 

afweging van milieueffecten, bestuurlijk draagvlak, kosten en (net)technische uitvoerbaarheid. 

Uiteindelijk beslissen de Ministers van EZ en IenM welk tracé wordt gerealiseerd.



Samenwerkende overheden  
Midden- en West-Brabant  
in gesprek met Economische Zaken

Geen glans zonder wrijving

In het stadskantoor van Etten-Leur is ook het kantoor van Regio West-Brabant  

gehuisvest, een samenwerkingsverband van 19 gemeenten. Op dit kantoor gaan Geert 

Versteijlen, projectleider Economische Zaken en Paul Vermeulen, technisch voorzitter  

namens de samenwerkende overheden van Midden en West-Brabant en de provincies 

 Noord-Brabant en Zeeland, met elkaar in gesprek. 

Het gespreksonderwerp is het proces om tot een optima-
le tracékeuze te komen voor de aanleg van de hoogspan-
ningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost.

Vier kansrijke tracés
TenneT is de initiatiefnemer van de aanleg van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding. Geert Versteijlen kijkt of 
TenneT dat doet binnen wat past in de lijn en de beleids-
kaders van de ministeries van Economische Zaken en 
Infrastructuur en Milieu. Toen in augustus 2014 minister 
Kamp een nieuw voorkeurstracé aanwees tussen 
Roosendaal/Borchwerf en Tilburg bleek dat er bij alle 
partijen in de regio onrust ontstond. Paul: ”De samen-
werkende overheden namen, samen met de actiecomités, 
hun verantwoordelijkheid en boden de minister aan zelf 
met alternatieven te willen komen. Gelukkig zien 

Economische Zaken en ook Kamerleden deze wijze van 
samenwerken met en in de regio als goed voorbeeld voor 
andere gebiedsprocessen.” Op basis van de regionale 
inbreng zijn nu vier tracés met varianten onderscheiden. 

Kennis en kunde
Door het verzoek van de minister kwam Geert Versteijlen 
in contact met Paul Vermeulen. Paul: “Als een spin in het 
web ben ik, namens de bestuurders, bezig om samenwer-
kende overheden, bevoegde gezagen, actiecomités en 
indieners, kortom alle betrokkenen, te betrekken bij alles 
wat er gebeurt. Wij zien het ook als onze taak om het 
proces goed te bewaken.” Geert: ”Het was ook echt een 
uitdaging om de verschillende voorstellen zo goed 
mogelijk te verwerken. Een intensief proces dat veel tijd 
vraagt. Paul haakt aan: “Hoe we in staat zijn geweest om 

zo veel inhoud en expertise te mobiliseren is echt 
grandioos. We wilden de onvrede die in augustus 2014 is 
ontstaan in goede banen leiden. Hoe we dat met het 
ministerie van Economische Zaken en TenneT gedaan 
hebben kan nu als voorbeeld dienen voor soort gelijke 
projecten. Natuurlijk zijn er nog best wat zorgpunten 
maar we kennen elkaar nu beter en dat maakt het een 
stuk eenvoudiger. We zijn het niet altijd met elkaar eens 
maar we gaan zeker de goede kant op.”

Glans
“Je krijgt nou eenmaal geen glans zonder wrijving”, 
 vervolgt Geert. “Het is de kunst om vanuit de grote 
betrokkenheid die bij iedereen aanwezig is tot een 
meerwaarde te komen. En dat is zeker gelukt als je kijkt 
naar de alternatieven die er nu liggen. Paul: “Het zorg-

Geert Versteij len
Paul Vermeulen



punt communicatie verdient aandacht. Het is nu de 
hoogste tijd om alle indieners, burgers en samenwerken-
de overheden in de regio te informeren over de ligging 
van alle alternatieven. Door transparantie en goede 
communicatie neem je mensen mee in het verhaal.  
Dat scheelt een hoop gedoe en je bereikt er uiteindelijk 
heel veel mee.” 

Informatieavonden
Geert: “Nu we, na consultatie van alle betrokkenen in de 
regio, weten hoe de alternatieven eruit zien kunnen we 
aangeven waar de alternatieven liggen. Nu ligt er een 
tracédocument waarmee we goed voor de dag kunnen 
komen en de burgers kunnen informeren. De informatie-
avonden die in juni en juli gepland staan en de nieuws-
brief bieden de burgers meer duidelijkheid.”

Hoe verder? 
De verschillende alternatieven zijn nu beschreven in  
het tracédocument. De komende maanden worden de 
milieu effecten onderzocht en knelpunten zo goed 
mogelijk opgelost. Geert: “Hier volgt dan een ‘Meest 
Milieuvriendelijk Alternatief’ (MMA) uit. Dat wil  

overigens niet zeggen dat het meest milieuvriendelijke 
ook het voorkeurstracé wordt. Daarnaast wordt gekeken 
naar onder andere technische aspecten en kosten. Het is 
uiteindelijk ook de burger die dit op zijn energierekening 
terugvindt dus we moeten een verantwoorde keuze 
maken.” En ook het bestuurlijk draagvlak is belangrijk. 
Uiteindelijk wordt er een Voorkeursalternatief (VKA) 
bepaald door de ministers van Economische Zaken en 
Infrastructuur en Milieu.

Voordeel
Er is volgens Paul toch nog wel een voordeel ontstaan 
door de vertraging in de besluitvorming die de keuze van 
het definitieve tracé met zich mee brengt. “Door de 
vertraging kunnen we nu serieus kijken naar het onder-
gronds aanleggen van een deel van de verbinding.” 
Geert: “Ondergrondse aanleg is één van de mogelijk-

heden om substantiële knelpunten over een beperkte 
lengte op te lossen. Maar hoe je het ook wendt of keert, 
als het voorkeurstracé is bepaald heb je blije en teleur-
gestelde mensen.” Paul: “Daar heb je gelijk in, maar als je 
in je communicatie duidelijk en helder uitlegt waarom je 
een keuze maakt, dan zullen de tegen standers de keuze 
beter begrijpen. En dan is het voor iedereen makkelijker 
te accepteren, zeker als je de pijn op plekken waar die het 
hardst aankomt kunt verzachten door aanvullende 
maatregelen.” 

Beiden hebben een duidelijk gemeenschappelijk doel  
om voor de burger te komen tot het meest optimale tracé.  
Op de komende informatieavonden kunt u de vier  
alternatieven bekijken en gaan we met u in gesprek  
over het verdere proces.

Geert Versteij len
Paul Vermeulen

Samenwerkende overheden  
Midden- en West-Brabant  
in gesprek met Economische Zaken

Geen glans zonder wrijving



Meer informatie
Voor meer informatie over Zuid-West 380 kV, ver wijzen wij u graag naar  
de algemene brochure; Zuid-West 380 kV, Een nieuwe verbinding van  
Borssele naar Tilburg. Daarnaast kunt u alle achtergrondinformatie en  
actuele berichtgeving nalezen op onze website: www.zuid-west380kv.nl.  
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich  
via onze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
www.zuid-west380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  
van Economische Zaken, het ministerie 
van Infra structuur en Milieu en TenneT.

juni 2016 

Aan de inhoud van dit document  
kunnen geen rechten worden ontleend.
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