Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost
Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en
informatiebijeenkomsten
Van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 liggen voor het project Zuid-West 380 kV
Oost het ontwerp-inpassingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport ter inzage. In dezelfde periode kunt
u hierop reageren.

Project

Wilt u reageren?

Het project Zuid-West 380 kV Oost is de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding die loopt van
hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. Het 380 kV station Tilburg
doorloopt een aparte procedure.

U kunt van 17 december 2021 tot en met 27 januari
2022 reageren op het ontwerp-inpassingsplan en het
milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV Oost. Dit heet het indienen van een
zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten
bekijken op www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost.

Waarom is project Zuid-West 380 kV Oost nodig?
De huidige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg heeft te weinig capaciteit om de duurzame
elektriciteit te transporteren die in de toekomst wordt opgewekt door bijvoorbeeld windparken op zee. Daarnaast
is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt
getransporteerd, te verminderen. Een dergelijke ingreep brengt een betrouwbare energievoorziening in gevaar.

Informatiebijeenkomsten
Heeft u vragen over het ontwerp-inpassingsplan of het milieueffectrapport van de hoogspanningsverbinding
Zuid-West 380 kV Oost? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT organiseren drie online
informatiebijeenkomsten op de volgende data:
• Dinsdag 21 december 2021 van 19:00 tot 20:30 uur: algemene bijeenkomst over het tracé
• Dinsdag 11 januari 2022 van 19:00 tot 20:30 uur: algemene bijeenkomst over het tracé
• Donderdag 13 januari 2022 van 19:00 tot 20:30 uur: magneetvelden en gezondheid
Meld u aan voor de online bijeenkomsten via onderstaande website. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van
tevoren doorgeeft.
Indien de coronamaatregelen het toestaan organiseren wij in januari 2022 ook inloopbijeenkomsten. Check de
website www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost voor de meest actuele informatie over de locatie en het doorgaan
van de inloopbijeenkomsten.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden
bekijken op onderstaande locaties. Maak uw afspraak
online of bel het telefoonnummer van de gemeente.
• Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen,
www.dongen.nl, telefoonnummer: 14 0162;
• Gemeente Halderberge, Parklaan 15,
4731 GJ Oudenbosch, www.halderberge.nl,
telefoonnummer 14 0165.
U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een
ontvangstbevestiging.
Digitaal: via de website
www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost
Post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt
Zuid-West 380kV Oost, Postbus 111, 9200 AC
Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw
adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief
een ontvangstbevestiging sturen.
Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en
17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wat is het vervolg
De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt
een advies uit over het milieueffectrapport. De ontvangen reacties en het advies van de Commissie
worden bekeken bij het opstellen van het definitieve
inpassingsplan. Wanneer u niet reageert op het ontwerp-inpassingsplan, kunt u later alleen reageren op
het definitieve inpassingsplan als dat tegen uw
belangen ingaat.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over Zuid-West
380kV Oost en alle bijbehorende
documenten vindt u op
www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost
en https://www.zuid-west380kv.nl/oost/.
Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met
telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen
tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

