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Persbericht 

 
 
Milieueffecten hoogspanningsverbinding tussen 
Rilland en Tilburg nog niet voldoende uitgewerkt 
 
De effecten op natuur, landschap en archeologie van een nieuwe hoogspannings-

verbinding tussen Rilland en Tilburg zijn nog onvoldoende in beeld. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over de aanvulling op 

het milieueffectrapport. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had 

de Commissie gevraagd de inhoud ervan te beoordelen. 

 

TenneT wil een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg aanleggen 

voor het energie-transport vanuit Zeeland en vanaf windparken op zee. Voordat het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat besluit over het rijksinpassingsplan, zijn 

de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Com-

missie dat er nog informatie in het rapport ontbrak voor de besluitvorming. Daarom heeft 

Tennet het rapport aangevuld en opnieuw aan de Commissie voorgelegd om te toetsen.   

 

Er is nu voldoende informatie over de magneetveldzones van verschillende masttypes 

en het aantal gevoelige bestemmingen daarbinnen. Deze informatie is waardevol en 

belangrijk omdat uit de zienswijzen blijkt dat er zorgen zijn over de gezondheidseffecten 

van elektromagnetische straling.  

 

Over maatregelen om tijdens de aanleg het leefgebied van beschermde vogelsoorten 

te beschermen, ontbreekt nog informatie, zegt de Commissie. Dit geldt ook voor de 

maatregelen om schade aan het beschermd natuurgebied Huis ter Heide bij Tilburg te 

compenseren. De ‘landschappelijke inpassing’ van de hoogspanningsverbinding 

vraagt, vooral voor het laatste deel van het traject tot Tilburg, om meer uitwerking. Ook 

ontbreekt nog inzicht in maatregelen om archeologische vindplaatsen te behouden.  

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen en daarna pas 

een besluit te nemen over het rijksinpassingsplan.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3210
http://www.commissiemer.nl/

