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Geachte heer, mevrouw,  

 

Regelmatig informeren wij u over de ontwikkelingen en stand van zaken in bovengenoemd 

hoogspanningsproject. In dit project brengen we de bovengrondse hoogspanningskabels in de dorpskernen 

van Geertruidenberg en Raamsdonksveer onder de grond. Met deze brief informeren wij u over de 

bestemmingsplanprocedure die op dit moment loopt, het nieuwe kabeltracé en de planning. 

 

Bestemmingsplanprocedure 

Op 7 oktober stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Hierin is de nieuwe ondergrondse 150 kV-

kabelverbinding  juridisch- en -planologisch geregeld. U kunt het vaststellingsbesluit en het vastgestelde 

bestemmingsplan ‘Verkabeling 150 kV-verbinding’ inzien in de Gemeentewinkel van 11 november t/m 22 

december. Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 17:00 

en woensdag van 08:30 tot 20:00 uur. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan  via 

www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad 'Bestemmingsplannen'. Vul 

dan in het venster “IDN” de volgende identificatiecode in: NL.IMRO.0779.Verkabeling150kV-vs01.  

 

Beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State 

Tot en met 22 december 2021 kunt u een schriftelijk beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie over het indienen van een beroep op 

een bestemmingsplan vindt u op: https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/. 

 

Indien er een beroep wordt ingesteld, zal de bestuursrechter van de Raad van State een uitspraak doen over 

het ingestelde beroep en het bestemmingsplan. Indien geen beroep wordt ingesteld treedt het 

bestemmingsplan op 23 december 2021 onherroepelijk in werking. 
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Waar vind ik het nieuwe kabeltracé? 

Op de projectwebsite van TenneT vindt u een duidelijke 3D tracékaart waar de ondergrondse 150 kV kabel 

in de gemeente Geertruidenberg komt te liggen. Daarnaast vindt u hier een animatiefilm waarin u kunt zien 

hoe de elektriciteitskabel komt te liggen en waar geboord gaat worden of een open ontgraving plaatsvindt 

om de kabel de grond in te kunnen krijgen. U vindt de tracékaart en de animatie op: 

www.tennet.eu/geertruidenberg . 

 

Wat gebeurt er met de grond waar de masten worden weggehaald? 

Op de plekken waar de huidige hoogspanningsmasten staan worden deze met het bestemmingsplan 

wegbestemd. Dit betekent dat op deze locaties de hoogspanningsmasten worden verwijderd en hier geen 

hoogspanningsmasten meer mogelijk zijn.  

 

Dit zorgt voor meerdere locaties die vrijkomen en geschikt zijn voor een nieuwe invulling. Hierover gaan we 

graag in 2022 met u als bewoner in gesprek om te bekijken welke invulling per plek het meest passend is. 

Met dit bestemmingsplan wordt dus nog geen nieuwe invulling gegeven aan de vrij te komen locaties.  

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg'? Neem 

dan contact op met: 

Jelle Jaspers (gemeente)  telefoon 14 0162  of per mail: j.jaspers@geertruidenberg.nl 

Royny Mathan (TenneT)  telefoon 06- 117 75 643 of per mail: Royny.Mathan@tennet.eu 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

TenneT TSO B.V.   Gemeente Geertruidenberg 

     
 

 

Susan van den Berg   Jelle Jaspers 

Projectleider    Beleidsmedewerker RO 

http://www.tennet.eu/geertruidenberg

