
 

 

 

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland 

 

Aan de bewoner(s) en gebruiker(s) van:  

  

 DATUM 10 februari 2022  

ONZE REFERENTIE PUC 2022-007 

BEHANDELD DOOR M. Lanni 

TELEFOON  0800 836 63 88 

E-MAIL servicecenter@tennet.eu 

 

 BETREFT:  Laatste stand van zaken hoogspanningsproject 'Versterken 150 kV-net Born-Graetheide'   

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 
TenneT TSO B.V.  Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem  Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem 

Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem  Handelsregister Arnhem 09155985 

Telefoon 0800 83 66 38 8  Fax 026 373 11 12  Internet www.tennet.eu 

 

 

 

 

 

Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de 
ontwikkelingen van bovengenoemd hoogspanningsproject bij u in de buurt. Vorig jaar heeft TenneT u voor 
het laatst geïnformeerd. In deze brief informeert TenneT u over de laatste stand van zaken van het project.  
 
Bestemmingsplanprocedure 
In de vorige brief lieten wij u weten dat in de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen een 
bestemmingsplan is opgesteld voor de realisatie van de nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding.  
 
In de gemeente Echt-Susteren zijn geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan binnen gekomen, 
waarna het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Na afloop van de beroepstermijn is het 
bestemmingsplan op 23 november 2021 onherroepelijk geworden. 
 
In de gemeente Sittard-Geleen zijn drie zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan binnen gekomen. 
Naar aanleiding van een van de zienswijzen heeft TenneT nader overleg gevoerd en extra onderzoek laten 
uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in een kleine wijziging van het bestemmingsplan. Om het bronnengebied bij 
Grasbroek te beschermen is er een extra aanduiding op de verbeelding en een extra voorwaarde in de 
planregels opgenomen. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft het bestemmingsplan met deze 
wijzigingen op 27 januari jongstleden gewijzigd vastgesteld. 
 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, ligt vanaf 10 februari 2022 voor een periode van zes weken 
ter inzage. De exacte data en de procedure voor beroep worden bekend gemaakt via de website 
www.officielebekendmakingen.nl. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl en analoog 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.  
 
 
Heeft u nog vragen?  
Stuur dan een mail naar servicecenter@tennet.eu of bel 0800 836 63 88 (gratis). Ook vindt u op de 
projectwebsite www.tennet.eu/graetheide meer informatie over dit project. 
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