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Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Update proces 380kV verbinding
Rilland-Tilburg
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Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening
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Beste leden en burgerleden,
Onder verwijzing naar onze eerdere brief van 26 september 2019 (U19-015355), waarin we u informeerden over de tracé
keuze van de Minister van EZK, brengen we u hierbij op de hoogte van de laatste stand van zaken.
TenneT organiseert op 14 november een informatieavond in Zalencentrum de Raayberg over het voorgenomentracé
voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg. De avonden zijn opgezet als
inloopavonden. De zaal is geopend van 19:00 tot 21 :OO. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Vooruitlopend hierop heeft TenneT een interactieve kaart ontwikkeld waarin het voorgenomen tracé is opgenomen.
Hierin kan iedereen op adres inzoomen voor een helder beeld wat de verbinding voor hen betekent. U kunt deze
interactieve kaart via de volgende link bekijken:
https://tennet.projectatlas.app/zuid-west-380kv-oosUmap/visualisatie?map=51.57256,4. 64926, 7. 49, O, O
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Informatieavonden nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost
(Rilland-Tilburg)
Informatieavonden
Landelijk netbeheerder TenneT organiseert in samenwerking met het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat vier informatieavonden
over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg.
De avonden zijn opgezet als inloopavonden. Er is geen plenair gedeelte.
Dit betekent dat u kunt binnenlopen op ieder gewenst moment tussen 19.00 uur
en 21.00 uur. ln de zaal zijn medewerkers van TenneT en het ministerie aanwezig
die uitleg kunnen geven over het gekozen tracé en het vervolgproces en uw
vragen kunnen beantwoorden. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor
persoonlijke gesprekken. Met betrokkenen in de directe omgeving van het
gekozen tracé, zoals grondeigenaren, gevoelige bestemmingen en bedrijven,
maakt Tenne Took nog aparte afspraken.

U bent van harte welkom
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Uitgebreide informatie vindt u op:
www.zuid-west380kv.nl/ oost
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