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

Geachte heer, mevrouw,
Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de
ontwikkelingen en stand van zaken van bovengenoemd hoogspanningsproject. Vorig jaar heeft TenneT u
voor het laatst geïnformeerd. Toen hebben wij u in het najaar in een brief geïnformeerd over het
voorkeursalternatief (VKA) voor de ligging van de nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabels tussen de
stations Born en Graetheide. Ook deelden wij in die brief de verdere detaillering van het VKA met een kaart
waarop de 40 meter strook te zien was van de ondergrondse kabel. In deze brief informeert TenneT u graag
over de laatste stand van zaken van het project 'Versterken 150 kV-net Born-Graetheide'.
Werkzaamheden afgelopen periode
Vanaf begin december is TenneT gestart met diverse veld- en bodemonderzoeken die moeten plaatsvinden
voor het kabeltracé tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide. Denk hierbij aan onderzoeken om
bijvoorbeeld de ondergrond, de natuurwaarden en de archeologie in het gebied te onderzoeken. Hiervoor
zijn verschillende handmatige en machinale boringen uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig voor de
technische uitwerking van het kabeltracé alsmede voor het voorbereiden van het bestemmingsplan. De
onderzoeken zijn iets vertraagd, vanwege de slechte weersomstandigheden in de maanden januari en
februari waardoor percelen (veel) te nat waren om ze te betreden. We verwachten de veld- en
bodemonderzoeken in mei van dit jaar af te ronden. Daarna bestuderen we de onderzoeksresultaten om te
beoordelen of het bedachte tracé technisch uitvoerbaar is en of we voldoende informatie hebben voor de
ontwerp-bestemmingsplannen.
Werkzaamheden en planning aankomende periode
Als we vooruit kijken, dan gaan wij ons tot de zomer bezighouden met de volgende werkzaamheden:
 Afronden veld- en bodemonderzoeken, inclusief rapportages tot en met juni 2020;
 Voorbereiden ontwerp-bestemmingsplannen samen met de gemeenten Sittard-Geleen en EchtSusteren.
Kort na de zomer volgt dan:
 Dat wij u informeren over hoe het tracéontwerp eruit komt te zien;
 De ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan, wat door het vertragen van de
onderzoeken ook wat vertraagd is.
Ons streven is om in 2021 te starten met de uitvoering en de werkzaamheden in 2022 af te ronden.
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Corona
TenneT en alle partijen die voor TenneT buiten werkzaam zijn, houden zich aan de corona maatregelen die
de overheid heeft aangekondigd. Zo houden de veldwerkers een afstand van minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar en wordt waar mogelijk alleen gewerkt en gereisd. Er wordt gewerkt met persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals handschoenen en het materiaal wordt goed gereinigd.
Vragen?
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op www.tennet.eu/graetheide vindt u meer
informatie over het project. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het project, de procedures of
deze brief, dan kunt u ons bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) of per e-mail servicecenter@tennet.eu

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

Roger Voncken
Projectleider

