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Geachte heer Voorhorst,
In de brief van 7 juli 2017 aan de Tweede Kamer is door de minister van
Economische Zaken toegezegd om TenneT te verzoeken het gedeelte van de 150
kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk dat door de kernen van Geertruidenberg
en Raamsdonkveer loopt te verkabelen.

Ons kenmerk
DGETM-EO/ 17144417
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Deze brief dient als opdracht aan TenneT om de bovenstaande toegezegde
ondergrondse verbinding samen met de gemeente Geertruidenberg te realiseren.
Tevens bevat deze brief de randvoorwaarden voor de uitvoering van de
toezegging, zodat een projectgroep van TenneT en de gemeente Geertruidenberg
van start kan gaan om zo spoedig mogelijk de bovenstaande toegezegde
ondergrondse verbinding in gebruikte kunnen nemen.
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De projectgroep zal samen met de omgeving moeten onderzoeken welke
ondergrondse alternatieven mogelijk zijn. De ondergrondse alternatieven moeten
zich bevinden in het zoekgebied tussen het 150 kV station Geertruidenberg en
mastnummer 021 van de bestaande verbinding en kunnen zowel ten noorden van
de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer als ten zuiden van deze
kernen lopen.
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Geschikte tracés zullen onderzocht moeten worden. De projectgroep zal op basis
van onderzoeksresultaten en in overleg met de omgeving een tracé moeten
bepalen. Voor de socialisering van de kosten van de kabel is het noodzakelijk de
bestaande verbinding niet langer dan nodig als kabel aan te leggen. De kabel mag
derhalve maximaal circa 7 kilometer lang zijn.
Voor de verkabeling is een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente
Geertruidenberg nodig. De gemeente Geertruidenberg is verantwoordelijk voor de
aanpassing van het bestemmingsplan en het vergunningentraject om de
gedeeltelijke verkabeling van de bestaande 150 kV verbinding te realiseren.
TenneT zal de voorbereiding, de aanleg, de exploitatie, het onderhouden van de
verbinding en het verwijderen van de bestaande verbinding op zich moeten
nemen.
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Ons kenmerk

Ik adviseer u om door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst met de
gemeente Geertruidenberg de planschade die uit de gedeeltelijke verkabeling
van
de bestaande 150 kV verbinding voort kan komen te regelen.

Öe Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

drs. V.G. Pieterman
Plv. directeur Energie en Omgeving
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