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150 kV-verbinding Soest-Bunschoten, mast 72 t/m 99;
aankondiging onderhoudswerkzaamheden (inspectie afstandhouders en vervangen
trillingdempers)

Geachte,
Hierbij delen wij u mee dat wij onderhoudswerkzaamheden willen uitvoeren aan/in nabijheid van de
hoogspanningsmasten van onze 150 kV-verbinding Soest- Bunschoten. Eén of meerdere van onze
hoogspanningsmasten zijn volgens onze informatie gesitueerd op het perceel/percelen wat/welke bij u in
eigendom of gebruik is/zijn. Wij verzoeken u uw medewerking hieraan te verlenen.
Wat gaat er gebeuren?
In opdracht van TenneT TSO B.V. worden door medewerkers van firma Stedin de afstandhouders
geïnspecteerd en de trillingdempers vervangen. Hiervoor zal uw perceel moeten worden betreden om naar
de mast te kunnen gaan. De mastlocaties worden benaderd met inzet van voertuigen (werkbus/tractor met
aanhanger).
Wanneer gaat het gebeuren?
De werkzaamheden zijn gepland in de periode van week 20 (vanaf 16 mei 2022) t/m 30.
In verband met de omvang van de werkzaamheden is het nu nog niet mogelijk mee te delen wanneer uw
perceel wordt betreden en voor hoe lang.
Een rentmeester van Duvekot Rentmeesters B.V. neemt vooraf contact met u op om de werkzaamheden te
bespreken. Indien u op voorhand vragen heeft kunt u contact opnemen met Duvekot Rentmeesters:
algemeen telefoonnummer 0318-76 91 64 of coördinator regio west, dhr. F. (Floris) Aandewiel, 06-1896
7097.
Contactpersonen
Voor eventuele vragen over de uitvoering/planning van de werkzaamheden en de veiligheidsaspecten
kunt u contact opnemen met de heer Michel van der Toom (werkvoorbereider Stedin), telefoon nummer 065063 1020 of John Mets (Stedin), telefoon nummer 06-1130 0405.
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Schaderegeling
Wij streven er naar om de overlast tot een minimum te beperken. Mocht er ondanks de door ons getroffen
voorzorgsmaatregelen schade zijn ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden, dan zal deze verholpen
en/of financieel worden gecompenseerd.
Algemeen
Wij verzoeken u om eventuele overige belanghebbenden te informeren over de voorgenomen
werkzaamheden.
Bent u geen eigenaar of gebruiker meer van het perceel, dan verzoeken wij u om dit per email
(onder vermelding van ONZE REFERENTIE GFO-N-RE 22-0039 door te geven aan mevrouw
L.C.(Lioba) Dorrestein via aanzeggen@tennet.eu.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor
uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

i.o.
mr. A.H.D (Angélique) Avink
Manager Real Estate Management
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