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Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de 
ontwikkelingen van bovengenoemd hoogspanningsproject bij u in de buurt. Vorig voorjaar heeft TenneT u 
voor het laatst geïnformeerd. In deze brief informeert TenneT u over de stand van zaken van het project.  
 
Werkzaamheden afgelopen periode 
In de vorige brief lieten wij u weten dat wij nog bezig waren met diverse veld- en bodemonderzoeken die 
moeten plaatsvinden voor het kabeltracé tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide. Het ging 
hierbij om bijvoorbeeld onderzoeken naar de ondergrond, de natuurwaarden en archeologie in het gebied. 
Deze onderzoeken zijn in de winter afgerond. De resultaten uit deze onderzoeken hebben wij beoordeeld om 
te bekijken of het bedachte tracé technisch uitvoerbaar is. Vanwege nadere afstemming met diverse 
grondeigenaren over het kabeltracé én vertraging met het uitvoeren van de onderzoeken, lopen we 
enigszins achter op de eerder aan u gecommuniceerde planning.  
 
Bestemmingsplanprocedure 
In de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie 
van de nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding. In het wettelijk vooroverleg zijn verschillende 
organisaties gevraagd om advies over het concept ontwerp bestemmingsplan. De vooroverlegreacties 
worden momenteel verwerkt. Vervolgens gaat het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage en kan 
een ieder een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende 
gemeente. De verwachting is dat de ontwerp bestemmingsplannen in de gemeenten Echt-Susteren en 
Sittard-Geleen in de periode april-mei ter inzage gelegd worden voor een periode van zes weken. De exacte 
datums worden bekend gemaakt via de website www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich via 
https://zoek.overheid.nl ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de Overheid zodat u de 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Let u er dan daarbij wel op dat u de juiste afstand aangeeft ten 
opzichte van uw postcode. De ontwerp bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl en analoog in het gemeentehuis van Echt-Susteren aan de Nieuwe Markt 55 te 
Echt en in het gemeentehuis van Sittard-Geleen aan de Markt 1 te Geleen. 
 
Ons streven is om in 2023 te starten met de uitvoering van de kabel en het werk in 2024 af te ronden.  
 
Bekijk het tracé in de Project Atlas 
Het geplande tracé (de ligging van de ondergrondse kabel in het gebied) kunt u heel duidelijk bekijken in de 
Project Atlas op de website: www.tennet.eu/graetheide.  

 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar servicecenter@tennet.eu of bel 0800 836 63 88 (gratis).  
 
Met vriendelijke groet, 
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