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Geachte heer/mevrouw, 

 
 
Wij hebben op 31 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV verbinding tussen Doetinchem en 
Wesel. De aanvraag gaat over de percelen BER02 D 80, BER02 D 174, BER02 D 392, 

BER02 D 396, BERO2 M 41, BER02 M 67, BER02 M 68, BER02 M 75, BER02 M 109, 
BER02 M 110, BER02 M 112, BER02 M 408 en BER02 M947. De aanvraag is 
geregistreerd onder nummer 20140014.  
 
1. Ontwerpbesluit 
Wij zijn voornemens, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  

 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte  

stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt  
verleend voor de volgende activiteiten: 

 Bouwen; 
 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 

 Uitrit aanleggen of veranderen; 
 Werk of werkzaamheden uitvoeren. 

 
De activiteiten “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”, “uitrit aanleggen of 
veranderen” en “werk of werkzaamheden uitvoeren” worden verleend voor een periode 
van 3 jaar. Deze termijn vangt aan de dag nadat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk 
is geworden. Na deze termijn moet de vóór de verlening van de omgevingsvergunning 

bestaande toestand worden hersteld. 
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2. Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor 
bovengenoemde activiteiten aan artikel 2.1, juncto 2.10 e.v. van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 
aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens u de gevraagde omgevingsvergunning 

te verlenen. 
 
3. Voorschriften/overwegingen 
De voorschriften en overwegingen zoals aangegeven in de bijlage horen bij en maken 

onderdeel uit van dit ontwerpbesluit. 
 

4. Verklaring van geen bedenkingen. 
Bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 januari 2011 zijn alle categorieën 
aangewezen op grond waarvan de door de raad af te geven “verklaring van geen 
bedenkingen” ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) achterwege kan blijven.  
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over gebruikmaking van de bevoegdheid tot 
afwijking van het bestemmingsplan door het college van burgemeester en wethouders, 

via de lijst van ingekomen stukken. Per brief zal de gemeenteraad geïnformeerd worden 
dat wij besloten hebben toepassing te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
ten behoeve van de aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV verbinding tussen 
Doetinchem en Wesel. 
 

5. Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit: 

 Aanvraag DW380kV Montferland.pdf (aanvraagformulier en begeleidend 
schrijven); 

 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 1.pdf (tracekaart); 
 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 2.pdf (mastenboek); 
 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 3.pdf (bouwkundige tekeningen en 

constructie steunmast); 

 Aanvulling Bijlage 3 Hoekmast W4H450.pdf (bouwkundige tekeningen en 
constructie hoekmast); 

 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 4a en 4b.pdf (tijdelijke bouwwegen en 
werkterreinen en uitritten); 

 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 5.pdf (archeologisch onderzoek); 
 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 6.pdf (bodemonderzoeken); 

 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 7.pdf (beeldkwaliteitsplan); 

 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 8a.pdf (bouwput principeprofiel); 
 Aanvraag DW380kV Montferland – Bijlage 8b.pdf (bemalingsadvies); 
 Advies provincie Gelderland inzake tijdelijke uitrit (beschikking tijdelijke uitrit); 
 E-mail d.d. 16 mei 2014 Ontwerpbeschikkingen DW380kV - verzoek verlenging 

geldigheidsduur (verlenging geldigheidsduur vergunning); 
 ME-MV-140003730 specifieke magneetveldzone versie 1 3.pdf (rapport 

magneetveldzones); 

 Schrijven d.d. 1 juli 2014 inzake aanpassing aanvraag ten behoeve van 
welstand; 



 

6. Nog in te dienen gegevens en bescheiden 
- De start van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft. 

Wij verzoeken u dit te melden door middel van het bijgevoegde startformulier. 
- Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden waarop de 

omgevingsvergunning betrekking heeft wordt het einde van die werkzaamheden bij 
het bouwtoezicht gemeld. Wij verzoeken u dit te melden door middel van het 
bijgevoegde gereedmeldingsformulier. 

Ingevolge de ministeriële regelgeving omgevingsrecht (Mor) moeten de volgende 
gegevens uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend: 

1. het funderingsadvies; 
2. de volledige computerberekening van de fundering met invoer en uitvoer; 

3. de wapeningstekeningen van de fundering; 
4. de herberekening van de dwarskracht van de fundering. De controle van de 

dwarskracht en het aanbrengen van de beugels volgens NEN-EN 1992 (en niet 
volgens NEN 6720); 

5. de werktekeningen met opbouw van de mast inclusief verbindingen; 
6. het bouwveiligheidsplan 

Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen voor de gegevens goedgekeurd zijn 
geretourneerd. 
 

7. Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV 
Postbus 23 

2290 AA Wateringen 
 

 
Burgemeester en wethouders van Montferland,  
namens dezen,  
Sectorhoofd Beleid,  
  
  

  
M.J.J. Wagener 
 
 
 



 

Bijlage behorende bij het voornemen om omgevingsvergunning te verlenen,         
registratienummer 20140014.  
 
 
Procedure 
In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van 

de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de 
besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV 
gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de 
minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van 

artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in 
artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
 
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel 380 kV. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van 
toepassing. De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten 
voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV bevorderd. Onderhavig besluit 

is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid: 
- op        is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen; 
- op          is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO BV 

gezonden; 
- het ontwerp van het besluit heeft van            tot en met              ter inzage gelegen; 

- er zijn  informatieavonden georganiseerd op   , waarbij de mogelijkheid 
werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 
 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de 
minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in 

de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs 
elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die 
gronden worden apart geïnformeerd. 
  
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 

indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moeten worden gevoegd om tot een ontvankelijke aanvraag te 
komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere 
uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  
 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op 
ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is 
op 2 april 2014 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij 

hebben de gevraagde aanvullende gegevens ontvangen op 2 april 2014. Wij zijn van 
oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat 
voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke 
leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 



 

Overwegingen. 
Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 
 
Activiteiten “Bouwen”. 
 
Bestemmingsplan: 
Op 31 maart 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de 

aanleg van een nieuwe bovengrondse 380 kV verbinding tussen Doetinchem en Wesel.  
 
De aanvraag valt in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied”. Voor de 
hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV is echter een (rijks)inpassingsplan 

in voorbereiding. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende 
lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo’n geval een aanvraag niet aan het 

bestemmingsplan, maar aan het in voorbereiding zijnde inpassingsplan moet worden 
getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Het 
bouwen van de masten alsmede het aanleggen van de werkterreinen, toegangswegen en 
uitritten welke vallen binnen het inpassingsplan, zijn niet in strijd met het 
inpassingsplan. Ten aanzien van de in de aanvraag gehanteerde bandbreedtes met 
betrekking tot de hoogte van de masten overwegen wij dat deze op zichzelf voldoende 
bepaald zijn en ook bij de maximale afmetingen passen in het inpassingsplan. 

 
Bouwbesluit: 
De aanvraag is getoetst en voldoet onder voorwaarden aan het Bouwbesluit. 
 
Bouwverordening: 

De aanvraag is getoetst en voldoet aan de Bouwverordening Montferland. 
Door onderzoek is aangetoond dat ter plaatse van mast 21 een sterke 

bodemverontreiniging met PAK aanwezig is. De omvang van de verontreiniging is nog 
niet in beeld. Voorafgaande aan de (graaf)werkzaamheden, dient u een door de 
gemeente goedgekeurde plan van aanpak (PvA) aan te leveren. Tevens dient (vooraf) de 
omvang van de PAK-verontreiniging in kaart gebracht te zijn middels een nader 
onderzoek (NO). In het door ons goedgekeurde PvA dienen de te treffen (sanerende) 
maatregelen beschreven te zijn. Voor mast 21 kunt u pas starten met de 

werkzaamheden nadat de rapportages van het NO en PvA door ons goedgekeurd zijn. 
  
Welstand: 
Op 31 maart 2014 is het plan voorgelegd aan het Gelders Genootschap. Het  
plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, mits de kleurstelling van de masten 
wordt aangepast naar RAL 7035. Middels het schrijven d.d. 1 juli 2014 is aangegeven de 

kleur van de masten aan te passen naar RAL 7035. Hiermee voldoet het plan aan de 

redelijke eisen van welstand. 
 
Archeologie:  
De conclusie van Grontmij dat geen vervolgonderzoek naar de locaties van de te 
plaatsen masten nodig is, wordt gedeeld. 
Wel dient er aandacht te zijn voor de wettelijke meldingsplicht bij archeologische 
vondsten: degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan 

hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte 
dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. 
Het verdient de aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente, waar 
de vondst is gedaan, hiervan per direct in kennis te stellen; 
 

Activiteiten “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. 
Voor de gronden welke niet vallen binnen het (rijks)inpassingsplan, dient getoetst te 
worden aan het geldende bestemmingsplan “Buitengebied”. De gronden hebben daarin 
de bestemmingen “agrarisch” (artikel 3) en “agrarisch met waarden” (artikel 5), alsmede 
de dubbelbestemmingen “Waarde – archeologische verwachting 1” (artikel 35) en 
“Waarde – archeologische verwachting 2” (artikel 36). 
Voorts hebben deze gronden de aanduidingen “EHS-ecologische verbindingszone”, 

“beslotenheid”, “waardevol landschap” en “natuur- en landschapswaarden”. 



 

Op deze gronden worden tijdelijke werkterreinen, toegangswegen en uitritten aangelegd 
welke strijdig zijn met het ter plaatse toegestane gebruik. 
 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan geen medewerking worden verleend aan het verlenen van de 
omgevingsvergunning, omdat er niet wordt voldaan aan de regels inzake binnenplnase 
afwijking in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan geen medewerking worden verleend aan het verlenen van de 
omgevingsvergunning, omdat er niet wordt voldaan aan de regels inzake buitenplanse 

afwijking in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. 
 

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan wel medewerking worden verleend aan het verlenen van de 
omgevingsvergunning, omdat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening. Echter kan in afwijking hiervan, op grond van artikel 2.12, tweede lid, de 
vergunning worden verleend, voor zover deze betrekking heeft op een activiteit voor een 
bepaalde termijn, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
 

Het aanleggen van de tijdelijke werkterreinen, toegangswegen en uitritten betreft een 
periode van 3 jaar. Dit om de bouw van de hoogspanningsmasten mogelijk te maken. 
 
Aangezien de ingreep beperkt in oppervlakte en tijd is, is er geen sprake van strijd met 
een goede ruimtelijke ordening, op voorwaarde dat het terrein en de gronden na de 

werkzaamheden in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Voorts betekent dat dat 
voor de gronden met de gebiedsaanduiding agrarisch met natuur- en landschapswaarden 

zowel de geomorfologische als bodemkundige opbouw weer in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld moet worden. 
 
Gezien vorenstaande zijn wij voornemens om planologisch medewerking te verlenen aan 
onderhavig plan.  
 

Activiteiten “Uitrit aanleggen of veranderen”. 
De tijdelijke uitritten worden aangesloten op gemeentelijke wegen, behouden de 
tijdelijke uitrit bij mast 17; deze wordt aangesloten op de provinciale weg. 
 
De uitritten welke aangesloten worden op de gemeentelijke wegen zijn als vergunningvrij 
aan te merken. Voor de uitrit welke aansluit op de provinciale weg geldt een 

vergunningplicht. De provincie Gelderland heeft hierover een advies uitgebracht. Dit 

advies heeft het kenmerk 2014-005537. In dit advies zijn voorschriften opgenomen. Dit 
advies en voorschriften maakt onderdeel uit van dit besluit. In dit advies wordt 
aangegeven dat de tijdelijke uitweg uiterlijk 30 juni 2017 weer verwijderd dient te zijn. 
Wij kunnen instemmen met het gegeven dat ook hierbij de tijdelijkheid geldt van 3 jaar 
(na onherroepelijk worden van het Rijksinpassingsplan) waarbij er voor 30 juni 2017 een 
verzoek is geaccepteerd om verlenging van de termijn. 
 

Activiteiten “Werk of werkzaamheden uitvoeren”. 
Door de aanleg van de tijdelijke werkterreinen, toegangswegen en uitritten, worden er in 
de gronden met de bestemmingen “Waarde – archeologische verwachting 1” (artikel 35) 
en “Waarde – archeologische verwachting 2” (artikel 36) vergunningplichtige 
werkzaamheden uitgevoerd. Voorts hebben deze gronden de aanduidingen “EHS-
ecologische verbindingszone”, “beslotenheid”, “waardevol landschap” en “natuur- en 

landschapswaarden”. 
 
Ehs ecologische verbindingszone (evz) 
Gronden met de aanduiding “evz” zijn tevens bestemd voor bescherming, behoud, 
herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken en het 
voorkomen van significante effecten op deze waarden en die de realisering in de weg 
staan.  



 

Beslotenheid 
Gronden met de aanduiding “beslotenheid” zijn tevens bestemd voor de instandhouding 
en versterking van de beslotenheid van het landschap en de aanwezige houtopstanden.  
 
Waardevol landschap 
Gronden met de aanduiding waardevol landschap zijn tevens bestemd voor behoud en 
versterking van de aanwezige kernkwaliteiten. Het werkterrein ligt in het waardevol 

landschap in deelgebied 3, gave open essen en gave broekgebieden, overgangen van 
hooggelegen, kleinschalig naar laaggelegen open landschap en beken, weteringen, oude 
rivierlopen grotendeels parallel aan Oude IJssel. 
 

Natuur- en landschapswaarden 
Gronden met deze aanduiding zijn in het bijzonder bestemd voor instandhouding en 

versterking van de aanwezige waarden zoals geomorfologische, bodemkundige, 
lanschapsvisuele en ecologische waarden. 
 
Het betreft een tijdelijke ingreep waardoor de aanwezige waarden niet blijvend worden 
aangetast. Een vergunning mag alleen worden verleend wanneer door de uit te voeren 
werken geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan deze waarden.  
Het betreft hier gronden in agrarisch gebruik, indien het werkterrein na de 

werkzaamheden weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld wordt er geen 
onevenredig afbreuk gedaan aan de aanwezige waarden. 
 
Afweging: 
Gezien vorenstaande zijn wij voornemens medewerking te verlenen aan de bouw van 

een nieuwe bovengrondse 380 kV verbinding tussen Doetinchem en Wesel, alsmede het 
aanleggen van de tijdelijke werkterreinen, toegangswegen en uitritten.  

 



Voorschriften: 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 
Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit, de 
gemeentelijke bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde bijlagen. 
Hierbij gelden onder andere de volgende voorschriften: 

- Voorwaarde bodem:  
voorafgaande aan de (graaf)werkzaamheden, dient u een door de gemeente 

goedgekeurde plan van aanpak (PvA) aan te leveren met betrekking tot mast 21. 
Tevens dient (vooraf) de omvang van de PAK-verontreiniging in kaart gebracht 
te zijn middels een nader onderzoek (NO). In het door ons goedgekeurde PvA 
dienen de te treffen (sanerende) maatregelen beschreven te zijn. Voor mast 21 

kunt u pas starten met de werkzaamheden nadat de rapportages van het NO en 
PvA door ons goedgekeurd zijn; 

- Voorwaarde bodem:  
afvoer van eventueel vrijkomende grond moet voldoen aan het Besluit 
bodemkwaliteit en moet tenminste 5 werkdagen voor toepassing/opslag depot 
gemeld worden bij Meldpunt bodemkwaliteit; 

- Voorwaarde tijdelijkheid: de activiteiten “handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening”, “uitrit aanleggen of veranderen” en “werk of 
werkzaamheden uitvoeren” worden verleend voor een periode van 3 jaar. Deze 

termijn vangt aan de dag nadat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is 
geworden. Na deze termijn moet de vóór de verlening van de 
omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld;  

- Voorwaarde uitrit provinciale weg: de beschikking van de provincie 
Gelderland met kenmerk 2014-005537 alsmede de daaraan verbonden 

voorschriften maken onderdeel uit van dit besluit; 
      -  de houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de   

omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op aanvraag aan 
het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven; 

      -  het werk moet worden uitgevoerd conform de bij deze vergunning gevoegde   
bouwtekeningen en gegevens en de aan deze vergunning verbonden 
voorschriften moeten worden nageleefd; 

      -  verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt 

uitgevoerd; 
de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder 
begrepen, tenminste twee dagen tevoren; 

      -  de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen 
daaronder begrepen, tenminste twee dagen tevoren; 

      -  de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden, tenminste twee dagen 

tevoren; 

      -  de aanvang van het storten van beton, tenminste een dag van tevoren; 
      -  de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, onmiddellijk na de 

voltooiing; 
      -  het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of 

een gedeelte daarvan. Dit dient te gebeuren door middel van het bijgevoegde 
gereedmeldingsformulier. 
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tomen: 1 ï Jü.«i Ĺoň 

d a t u m z a a k n u m m e r ļ 

12 juni 2014 2014-005537 
o n d e r w e r p 

Aanleggen tijdelijke bouw uitweg 
Advies aan de gemeente Montferland m.b.t. een tijdelijke 
bouw uitweg aan de N316, km 8,825 te Wijnbergen 

BEZIEN afdoen voor: 
;hief 

class. Nr. 
)Vb. 

Geachte heer Poels, 

Hartelijk dank voor uw brief d.d. 08-04-2014, waarin u advies vraagt met betrekking tot het 
aanleggen en gebruikmaken van een tijdelijke bouw uitweg aan de N316, km 8,825 te 
Wijnbergen. 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij de situatie beoordeeld en zijn wij tot een advies 
gekomen. Dit advies is bijgesloten. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Wegendistrict Gelderland Zuid, de 
heer R. Sangers , bereikbaar op telefoonnummer (088) 88 07 200.. 

Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

-

ing. P.J.J. Arts 
teammanager Wegendistrict Gelderland Noord en Zuid 

bijlage: advies 
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provincie 

GELDERLAND 

12 juni 2014 - zaaknummer 2014-005537 

Provinciale weg N316 
te Wijnbergen, gemeente Montferland 

Advies als bedoeld in artikel 4 .1 , vijfde lid van de 
Wegenverordening Gelderland 2010 juncto artikel 2.26 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voor het aanleggen en gebruik maken van een uitweg 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 

1 ONDERWERP VAN HET VERZOEK 

De gemeente Montferland verzoekt namens TenneT TSO B.V. advies te geven voor het 
aanleggen en gebruikmaken van een tijdelijke bouw uitweg op hier boven genoemde 
provinciale weg(en). 

2 PROCEDURE 

Het verzoek om advies hebben wij ontvangen op 03-04-2014. 

3 ADVIES 

Aan Gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA, Didam, het aanvraagde advies voor 
een tijdelijke bouw uitweg wel te verlenen. Wij hebben het verzoek getoetst aan de 
bepalingen gesteld in de Wegenverordening Gelderland 2010, alsmede de nadere regels 
ingevolge deze verordening, zoals deze zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

De tijdelijke bouw uitweg dient op 30-06-2017 weer te zijn verwijderd. 
Na het verwijderen van de tijdelijke bouw uitweg dient de berm weer in de oude 
staat van voor de aanleg van de tijdelijke bouw uitweg te worden teruggebracht. 

In het belang van de veiligheid van het verkeer op en de bruikbaarheid van de weg 
verzoeken wij u aan de vergunning de hieraan gehechte voorschriften toe te voegen. 



provincie 

GELDERLAND 

ADVIES VERZOEK IS BEHANDELD DOOR: 

Wegendistrict Gelderland Zuid 
Telefoon (088) 88 07 200 
R. Sangers 

Wilt u een kopie van de vergunning met vermelding van zaaknummer en 
tekening(en)opsturen naar: 

Wegendistrict Gelderland Zuid 
Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld 
Provincie Gelderland 
Afdeling B&O 
Postbus 9090 

6800 GX Arnhem 

Uw digitale kopie kan gezonden worden naar post@gelderland.nl. 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

ing. P.J.J. Arts 
teammanager Wegendistrict Gelderland Noord en Zuid 
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VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN TE VERBINDEN AAN EEN ONTHEFFING VOLGENS 
DE GELDERSE WEGENVERORDENING VOOR DE AANLEG VAN EEN TIJDELIJKE BOUW 
UITWEG. 

1 BEGRIPPENLIJST 
2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
3 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN 
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GELDERLAND 

1 BEGRIPPENLIJST 

In deze beschikking en de daaraan verbonden voorschriften wordt verstaan onder: 

"Gedeputeerde Staten" 

"de afdeling Beheer en Onderhoud" 

"het wegendistrict" 

"de adviseur" 

"het werk" 

"de aanvrager" 

het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland (Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem); 

de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie 
Gelderland; 

het wegendistrict Gelderland Noord of Gelderland 
Zuid van de afdeling Beheer en Onderhoud; 

de persoon in het wegendistrict die de aanvraag 
heeft behandeld; 

alle uit te voeren werkzaamheden en objecten waar 
deze ontheffing betrekking op heeft; 

degene die verzoek tot het advies heeft 
aangevraagd; 

4 
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2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

Meldingen 

2.1 Voordat met de uitvoering van het werk, waarbij mogelijk kabels of leidingen zijn 
betrokken, wordt begonnen, is het ten behoeve van een goede instandhouding van het 
bestaande kabel- en leidingnet noodzakelijk dat de aanvrager mededeling doet van het 
betreffende werk aan het "Kabel en Leidingeninformatiecentrum" (KLIC), telefonisch 
bereikbaar onder nummer (0800) 00 80 of KLIC-online middels mijn.kadaster.nl 

2.2 Worden met het werk kabelsZ(telefoon)leidingen dicht genaderd waardoor de goede 
werking ervan verloren kan gaan, dan moet de aanvrager vooraf overleg plegen met de 
beheerder van die kabels/leidingen en de door de beheerder gegeven aanwijzingen 
opvolgen. 

2.3 Bij de uitvoering van het werk kunnen rechten en/of eigendommen van derden binnen het 
provinciaal weggebied betrokken zijn. Wanneer dit het geval is, moet de aanvrager met 
die derden overleg voeren en de door deze personen gegeven aanwijzingen betreffende 
hun rechten en eigendommen opvolgen. 

Aanvang, uitvoering en onderhoud van het werk 

2.4 Blijkt dat er ter plaatse van de uitweg kabels en/of leidingen liggen die niet bestand zijn 
tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal de 
betreffende kabel of leiding ter plaatse door de beheerder daarvan op kosten van de 
aanvrager van de vergunning voldoende moeten worden beschermd. 

2.5 Ten minste vijf en ten hoogste acht werkdagen voordat met de uitvoering van het werk 
wordt begonnen moet de aanvrager, onder opgave van dag van aanvang, hiervan kennis 
geven aan het vermelde steunpunt Doesburg telefoonnummer: 0313-471315.. 

2.6 De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten er te allen tijde op zijn gericht 
dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de 
veiligheid van het verkeer op de weg. 

2.7 Als met het werk is begonnen, dan moet het werk onafgebroken worden voortgezet en 
voltooid. 

2.8 Direct na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, 
verhardingen etc. (voor zover van toepassing) die aan het werk grenzen in de staat 
worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk. 

2.9 De aanvrager moet het werk, voor zover gelegen binnen het provinciaal weggebied, op 
eigen kosten uitvoeren, onderhouden (schoonhouden inbegrepen) en in stand houden, 
zodanig dat geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat en de waterafvoer te allen 
tijde ongehinderd kan plaatsvinden. 

2.10 Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan provinciale eigendommen en/of eigendommen 
van derden als gevolg van de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de 
aanvrager. 

5 
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Beplantingen 

2.11 Beplanting, inclusief de wortelzone, moet worden gespaard. Graven is niet toegestaan 
binnen de kroonprojectie of binnen drie meter van het hart van de stam. 

2.12 Bij tijdelijke ontgravingen binnen een wortelzone van beplanting, moeten wortels met een 
dikte van 50 mm of meer worden gespaard. Als wortels van kleinere afmetingen worden 
verwijderd, moet dit gebeuren zonder te breken of er aan te trekken. 

2.13 Ontgraven wortels moeten worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging. 

Verkeersveiligheid 

2.14 De aanvrager is verplicht ervoor te zorgen dat eenieder die zich wegens het maken of 
onderhouden van het werk op of langs de weg bevindt een veiligheidsvest draagt. Dit 
veiligheidsvest moet voldoen aan de eisen zoals omschreven in de meest recente 
publicatie van de Standaard RAW-bepalingen van het CROW. Dit gaat volgens de NE-471 
norm. 

2.15 De aanvrager moet tijdens of na het ter plaatse uit te voeren werk op de provinciale weg 
op zijn/haar kosten alle maatregelen nemen en werken uitvoeren die in het belang van 
een goede verkeersregeling en van de veiligheid van het verkeer nodig zijn. Deze 
maatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met de CROW-publicatie 
handboek wegafzettingen 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-
autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", figuurnummer 96b-16 . De 
houd(st)er moet tevens gevolg geven aan de door of namens Gedeputeerde Staten 
gegeven aanwijzingen waardoor eventueel wijzigingen in het werk moeten worden 
aangebracht. 

2.16 100 meter voor het begin van tijdelijke bouw uitweg dienen aan weerszijden van de weg 
een bord J37 met onderbord in/uitrit werkverkeer te worden geplaatst 

2.17 T.h.v. de tijdelijke bouwuitweg dient een bord D5r te worden geplaatst zoals aangegeven 
op de bijgevoegde tekening. 

Het werkverkeer dient verplicht rechtsaf te slaan richting de rotonde. 

Schade 
2.18 De aanvrager moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat 

de provincie of derden door het gebruik van de ontheffing schade lijden. 

2.19 De aanvrager blijft tot één jaar na de uitvoering van het werk aansprakelijk voor alle 
gedurende deze tijd daaruit ontstane schade, ook voor schade door nazakken en slechte 
afwatering, tenzij door de houd(st)er wordt aangetoond dat deze schade niet een gevolg is 
van het uitgevoerde werk. 

2.20 Eventuele schade die wordt toegebracht aan werken en/of eigendommen van de provincie 
en/of van derden, waartoe ook verzakkingen worden gerekend, moet door de aanvrager, 
op eigen kosten, naar behoren worden hersteld. 

2.21 Schade aan beplanting moet direct worden gemeld bij het steunpunt van het vermelde 
wegendistrict. 

6 



provincie 

GELDERLAND 

3 VOORSCHRIFTEN GERICHT OP DE AANLEG EN HET GEBRUIK VAN DE UITWEG 

Ligging van de uitweg 

3.1 De uitweg komt te liggen aan de linker zijde van de weg met het midden bij km 8,825. 

3.2 De uitweg ligt vanaf grens weggebied c.q. erf grens tot aan zijkant verharding rijbaan. 

Gebruiksdoel van de uitweg 

3.3 De uitweg is bedoeld voor de ontsluiting van bouw verkeer. 

3.4 De uitweg mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. 

Uitvoering van de uitweg en te gebruiken materialen 
3.5 De uitweg moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit advies behorende tekening 

(bijlage met datum: 08-04-2014 ) en de aan dit advies toegevoegde voorschriften. 
De vergunning is geldig tot 1 jaar na dagtekening. Daarna komt de vergunning te vervallen 
en dient er een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. 

3.6 Op het provinciaal weggebied moet de uitweg worden verhard met Stelconplaten op een 
fundering van 25 cm ophoogzand en 25 cm mengpuingranulaat 5 cm straatlaag. 
De uitweg heeft een verhardingsbreedte van 6 meter en een aansluitbreedte op de weg 

van 20 meter. 

Indien ter plaatse een voeWfietspad aanwezig is 

3.7 Is de verharding van het ter plaatse van de uitweg gelegen voeWfietspad niet bestand 
tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal het voet-
/fietspad ter plaatse op kosten van de aanvrager van de vergunning door een nader aan te 
geven constructie van voldoende sterkte moeten worden vervangen. 

Indien ter plaatse een sloot/greppel aanwezig is 

3.8 De waterdoorvoer van de bestaande watergang(en) die met het werk kruist(en) mag niet 
worden belemmerd. 

3.9 De ter plaatse te maken dam krijgt: 
een bovenbreedte van 9 m en 
taluds met een helling van 1:1. 

3.10 Voordat de duiker wordt aangebracht dient de aanvragervan de vergunning contact op te 
nemen met waterschap Rijn en Ijssel, telefoonnummer 0314-369369, Postbus 148, 7000 
AC, Doetinchem. 

3.11 Het waterschap dient toestemming te verlenen voor de aanleg van de duiker. 
3.12 Het waterschap dient de diameter en de lengte van de aan te brengen duiker aan te 

geven, en met welk materiaal de duiker dient te worden uitgevoerd. 

3.13 Voordat de duiker wordt aangebracht moet de aanvrager van de vergunning contact 
opnemen met Steunpunt Doesburg, Dierensedijk 12, 6955 JG Ellecom, telefoonnummer 
(0313) 47 13 15, e-mail: doesburg@gelderland.nl. 
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Schoon opleveren provinciaal weggebied 

3.14 Klei, grond of overige materialen welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op 
de wegverhardingen hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet direct 
worden verwijderd. 

Behoort bij beschikking van Gedeputeerde Staten 
d.d. 12 juni 2014 - zaaknummer 2014-005537 
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