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U wordt nog nader geïnformeerd over de terinzagelegging van 

het definitieve inpassingsplan. Dat zal gebeuren kort voor de 

beoogde startdatum van de terinzagelegging. Het ministerie van 

EZK zal onder meer via advertenties in lokale kranten en huis-

aan-huisbladen de startdatum bekend maken en de procedure 

uitleggen. TenneT zal via zijn eigen communicatiekanalen be-

trokkenen informeren. Zoals aangegeven zal de terinzagelegging 

niet eerder starten dan aan het eind van de zomervakantie periode 

voor Regio Zuid. Mocht u dat willen, dan kunt u gedurende de 

zes weken dat het definitieve inpassingsplan ter inzage ligt  

beroep aantekenen bij de Raad van State. 

Hoe zat het ook alweer?
Het ontwerp-inpassingsplan van de hoogspanningsverbinding 

Zuid-West 380 kV Oost lag ter inzage tussen 17 december 2021  

en 27 januari van dit jaar. Daar kwamen 120 unieke zienswijzen  

op binnen. In de afgelopen maanden zijn alle zienswijzen  

beantwoord door het Ministerie van EZK en TenneT. Indieners 

van zienswijzen worden bij de terinzagelegging van het definitief 

inpassingsplan geïnformeerd waar zij het antwoord op hun  

zienswijze in de Nota van Antwoord kunnen terugvinden. 

Juni 2022

Op het moment van publicatie van deze nieuwsbrief zijn we enkele stappen verwijderd van het 
definitieve inpassingsplan van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Het ter  
inzage leggen van dit plan zal niet eerder gebeuren dan aan het eind van de zomervakantieperiode. 
Bij het inpassingsplan komt een Nota van Antwoord. Hierin wordt antwoord gegeven op de 
zienswijzen die begin dit jaar zijn ingediend toen het ontwerp-inpassingsplan ter inzage lag.  
Waar van toepassing zijn deze zienswijzen verwerkt in het definitieve inpassingsplan. 

Stand van zaken definitief inpassingsplan
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De Moldaumast

Verschillende zienswijzen die werden ingediend naar aanleiding van de 

terinzagelegging van het ontwerp- inpassingsplan hadden betrekking op de 

mastkeuze. De hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost wordt uitgevoerd 

met een speciaal voor deze verbinding ontworpen vakwerkmast, de Moldaumast.  

In 2020 is op verzoek van de minister van EZK en op advies van de Samenwerkende 

Overheden gekozen voor de best passende mast voor de verbinding  

Zuid-West 380 kV Oost. Er is rekening gehouden met de twee bestaande 

hoogspanningsverbindingen waarmee deze nieuwe verbinding wordt gebundeld. 

Tussen 16 maart en 26 april lag het ontwerp-inpassingsplan van 

hoogspanningsstation Tilburg ter inzage. In dat kader werd op 

22 maart een informatieavond georganiseerd in wijkcentrum de 

Ypelaer in de wijk Stokhasselt-Noord. De terinzageleggings-

periode leverde in totaal acht zienswijzen op. Deze worden nu 

van een antwoord voorzien. In de tweede helft van dit jaar komt 

het definitieve-inpassingsplan ter inzage te liggen, begeleid met 

een Nota van Antwoord waarin is aangegeven hoe er met de 

zienswijzen rekening is gehouden.

De inspraakbundel, het document waarin de zienswijzen  

op het ontwerpbesluiten380 kV-hoogspanningsstation  

Tilburg staan, is hier te vinden:  

www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/

lopende-projecten/hoogspanningsstation-tilburg/fase-1,  

onder het kopje Zienswijzen

Geen grote wijzigingen verwacht
Er zijn drie belangrijke categorieën indieners van zienswijzen.  

De grootste groep bestaat uit bewoners, bedrijven en overige  

belanghebbenden die het niet eens zijn met het gekozen tracé en de 

wijze waarop dat tot stand is gekomen. Een andere groep bestaat uit 

rechthebbenden met vragen, opmerkingen en verzoeken over 

hoogspanningsmasten, werkwegen en -terreinen en vragen over 

schadevergoedingen. De derde categorie bestaat uit overheids- en 

belangenorganisaties die de belangen van inwoners en bedrijven 

bewaken. De zienswijzen lijken niet te leiden tot grote wijzigingen 

in het tracé. De verbinding blijft grotendeels zoals het in het 

ontwerp-inpassingsplan is gepresenteerd. 

Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan 
hoogspannings station Tilburg
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Gedreven en creatief

“Bij de realisatie van het nieuwe hoogspanningsstation Tilburg is 

het de kunst om het project aan de gang te houden. Er zitten een 

paar uitdagende dossiers bij, zoals de stikstofproblematiek. Ook  

is er onlangs een dassenburcht gevonden op het terrein van het 

station. Maar ‘kan niet’ bestaat niet voor mij. Ik ben gewend om

op een creatieve manier tot oplossingen te komen.”

“Ik ben opgeleid tot waterbouwkundige. Hoogspanning was tot een 

paar jaar geleden nieuw voor me. Maar ik snapte al wel hoe een 

aannemer of een ingenieursbureau werkt. En ook de verhouding 

opdrachtgever-opdrachtnemer heb ik in verschillende rollen al 

meerdere keren meegemaakt. Op dit moment ben ik bezig met het 

opstellen van de contractdocumenten. Dat komt met name neer op 

het afstemmen met alle partijen die een bijdrage leveren aan de 

inhoud van het contract. Samen met de inkoper zorg ik ervoor dat  

het project wordt aanbesteed.

Rogier Fernhout, 

projectleider aanbesteding 

hoogspanningsstation 

Tilburg

Lees het hele verhaal van Rogier op: 

www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/ 

verhalen-rond-de-verbinding/varen-van-een-eigen-koers 

Download de ‘TenneT BouwApp’

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding 

Rilland - Tilburg maken wij gebruik van de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app brengen 

we u op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen en laten we u 

kennismaken met de mensen die aan de verbinding werken. Via de app kunt u 

eenvoudig contact met ons opnemen. 

De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. Zoek in de 

app naar ‘Zuid-West 380 kV Oost’ Open het project en klik op ‘volgen’ Selecteer 

betreffende doelgroep.
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Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze 

omgevingsmanagers:

• Stephan Tiemessen 06 53 62 61 08 

• Peter Brokke 06 43 21 34 75

Mail: oost@zuid-west380kv.nl

U kunt TenneT ook altijd bellen van maandag t/m vrijdag  

tussen 08:30 en 17:00 uur op 0800 - 83 66 388 (gratis).

Of kijk op: www.zuid-west380kv.nl/oost

‘Eind goed, al goed.’ Want de rust is weergekeerd in het 

leven van Koos en Nicole van Hamond-Koot. Het is 2015 als 

het echtpaar Van Hamond-Koot even buiten Standdaarbuiten 

een mooi, groot huis vindt. 

Dan komt er een telefoontje van TenneT met de boodschap dat 

er een lijn over het dak komt. Niets wees er in 2015 op dat de 

Sluissedijk in Standdaarbuiten onderdeel zou worden van de 

nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. 

Anderhalf jaar later was de route over het huis van Koos en 

Nicole het voorkeursalternatief. 

Derde mogelijkheid
Er volgden bijeenkomsten, brieven, projectboeken en folders. 

Alles lazen ze, overal waren ze bij aanwezig. Toen Koos en 

Nicole lazen dat Stephan Tiemessen de nieuwe omgevings-

manager was geworden, namen ze contact met hem op. “In een 

situatie als die van het echtpaar Van Hamond-Koot bood 

TenneT normaliter twee mogelijkheden”, vertelt de 

omgevingsmanager. “Uitkopen en verhuizen of ervoor kiezen 

om te blijven wonen en de waardedaling van de woning laten 

uitbetalen. Daar is in 2020 een derde mogelijkheid aan 

toegevoegd.” Stephan Tiemessen doelt op het aankopen  

van een woning. Daarbij koopt TenneT de woning voor de 

getaxeerde marktwaarde. De bewoners nemen de kosten van  

de verhuizing voor hun rekening. “Het is een optie voor mensen 

die niet willen wachten tot het tracé onherroepelijk is – wat 

zomaar twee jaar kan schelen.” De omgevingsmanager voegt er 

nog aan toe dat er van dwang of drang door TenneT geen sprake 

is. “Blijven wonen of verhuizen is echt aan de bewoners zelf.”

Lees het hele verhaal van Koos en Nicole op  

www.zuid-west380kv.nl/oost/overige-pagina-s/verhalen-

rond-de-verbinding/aan-de-keukentafel-met-koos-en-nicole-

van-hamond-koot.  

Aan de keukentafel met Koos en Nicole van Hamond-Koot


