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VERZONDEN 2 6 APR. 2012 

Onderwerp 

Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord-Roosendaal 

Geachte raad. 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen een 
inpassingsplan vast te stellen voor een ondergrondse 150 kV-verbinding van het 
transformatiestation op het Agro&Food Cluster West-Brabant bij Dinteloord 
naar het transformatiestation bij Roosendaal. Het tracé voor de 
kabelverbinding loopt deels over het grondgebied van de gemeente Roosendaal. 

Wij stellen u daarom in de gelegenheid, conform artikel 3.26 Wet ruimtelijke 
ordening, hier uw mening over te geven. 
Over het voorontwerp van het inpassingsplan vindt het vooroverleg als bedoeld 
in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inmiddels plaats. Hiervoor 
is het voorontwerp-inpassingsplan ambtelijk beschikbaar gesteld. 

De vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten heeft gevolgen 
voor uw bevoegdheid tot vaststelling van bestemmingsplannen binnen het 
plangebied. De wetgever heeft deze termijn op maximaal tien jaar gesteld. 
Provinciale Staten kunnen in hun besluit tot vaststelling een beperktere termijn 
stellen. 

Datum 

24 april 2012 

Ons kenmerk 

C 2 0 5 5 2 8 8 / 3 0 0 8 6 9 2 

U ^ kenmerk 

Contactpersoon 

F.G. Veurink 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling & 

Handhaving 

Telefoon 

( 0 7 3 ) 6 8 1 23 7 7 

Fax 

(073) 680 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 

FVeurink@brabant.nl 

Na vaststelling van het inpassingsplan maakt dit automatisch deel uit van het 
systeem van gemeentelijke bestemmingsplannen. Het college van B&W wordt 
na vaststelling van het plan bevoegd gezag voor de besluitvorming over 
bouwvergunningen, ontheffingen, buitenplanse vrijstellingen en dergelijke. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64 , halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
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Provincie Noord-Brabant 

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 18 mei 2012, 
tegemoet. 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant genomen besluit, 
namens deze. 

Datum 

24 april 2012 
Ons kenmerk 

C2055288/3008692 

bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Midden-West 
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