
 

 

TenneT TSO B.V. 
Dhr. K. Bakker 
Postbus 718 
6800 AS Arnhem 
 
 
 
 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   

Ons kenmerk:  
 
W-2014-0306 Poststuknummer:  14uit30602 

      
Onderwerp: 

 
Aanleg bovengrondse 380-kV-verbinding tussen Doetinchem en 
Wesel 

 
 
Geachte heer Bakker, 
 

Omgevingsvergunning 
 

Burgemeester en Wethouders hebben op 31-03-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen voor: Aanleg bovengrondse 380-kV-verbinding  tussen Doetinchem en Wesel (gedeelte binnen 
de gemeente Oude IJsselstreek). De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2014-0306. 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, artikel 2.1 lid 1 onder b, artikel 2.1 
lid 1 onder c en artikel 2.2 lid e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning 
te verlenen.  
 
De gewaarmerkte aanvraagformulieren, tekeningen en bijlagen maken deel uit van de 
omgevingsvergunning.  
 
1. Bouwen 

- Het bouwen van hoogspanningsmasten 
 
2. Uitvoeren van een werk 

- het aanleggen van tijdelijke bouwwegen en tijdelijke werkterreinen. 
 
3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

- Het tijdelijk gebruiken van de agrarische bestemming voor bouwwegen en werkterreinen. 
 
4. Uitwegen aanleggen 

hierdoor is het mogelijk om een tijdelijke uitwegen aan te leggen ten behoeve van de bouwwegen en 
werkterreinen voor het bouwen van hoogspanningsmasten. 
 

 
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 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 [datum] 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 [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO BV gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen; 

- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], 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. 
 
De aanvraag is beoordeeld voor het bouwen aan artikel 2.10, uitvoeren van een werk aan artikel 2.11,  
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12 en voor het aanleggen van een uitweg aan 
artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Voor het “Bouwen”, het “uitvoeren van 
een werk” , het “Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening”  en het  “Aanleggen van een uitweg” 
verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
 
Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
 
1. Bouwen:  

- Het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand, zoals gesteld in artikel 12 van de 
Woningwet. De masten worden uitgevoerd in de kleur Light Grey, Ral 7035. Nabij het vliegveldje in 
Voorst zullen drie masten in de top worden voorzien van rode banden; 

- Het bouwwerk is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de Bouwverordening en 
van het Bouwbesluit; 

- Bij de aanvraag zijn berekeningen opgenomen voor de constructie van een hoekmast en de 
constructie van een steunmast bij een uitvoering in staal, beton of een combinatie van beide 
materialen. Deze berekeningen hebben betrekking op de hoofdopzet van de constructie.  
Door het stellen van een voorwaarde betreffende de overige constructieve gegevens voldoet het 
plan aan het Bouwbesluit. 

- 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, ook bij de maximale afmetingen 
passen in het inpassingsplan. 

- De percelen zijn gelegen in de bestemmingsplannen “ Buitengebied Gendringen” met bestemming 
“Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden en “Buitengebied Wisch” met de bestemming 
“Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden” 

- Het bouwplan is in strijd met artikel 4 lid 1 en 5 lid 1 van het bestemmingsplan “buitengebied Wisch”  
(gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid) en artikel 5 lid 1 en 6 lid 1 van het 
bestemmingsplan “buitengebied Gendringen” (gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid) 

- Voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV is 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. Dat is niet het geval. 

 
2. Uitvoeren van een werk: 



 

 

- Het werk is in strijd met artikel 4 lid 1 en 5 lid 1 van het bestemmingsplan “buitengebied Wisch” 
(gronden bestemd voor agrarische bedrijvigheid) en met artikel 5 lid 1 en 6 lid 1 van het 
bestemmingsplan “buitengebied Gendringen” (gronden bestemd voor agrarische bedrijvigheid). In de 
bijlage is aangegeven voor welke mastlocaties dit van toepassing is. 
- Op grond van artikel 2.11 lid 2  van de Wabo met gebruikmaking van artikel 2.12 van de Wabo 
vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een werk. Hierdoor wordt het mogelijk om een 
tijdelijke bouwweg en een tijdelijke bouwplaats aan te leggen ter plaatse van de dubbelbestemming 
Aardgasleiding. 
 

 
3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

-  De percelen zijn gelegen in de bestemmingsplannen “ Buitengebied Gendringen” met bestemming 
“Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden en “Buitengebied Wisch” met de bestemming 
“Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden” 

- Het gebruik van de gronden is in strijd met artikel 4 lid 1 en 5 lid 1 van het bestemmingsplan   
“buitengebied Wisch” (gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid) en artikel 5 lid 1 en 6 lid 
1 van het bestemmingsplan “buitengebied Gendringen” (gronden zijn bestemd voor agrarische 
bedrijvigheid). In de bijlage is aangegeven voor welke mastlocatie dit van toepassing is. 

-  Op grond van artikel 2.12, lid 2 van de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan; 
- Op grond van artikel 2.23 van de Wabo de vergunning te verlenen voor een termijn van 3 jaar.  
De gronden dienen binnen 3 jaar na onherroepelijk worden van het rijksinpassingsplan weer in 
overeenstemming met de voorschriften van het bestemmingsplan te zijn gebracht. 

 
4. Uitwegen aanleggen 

- Het verzoek is getoetst aan de bepalingen gesteld in de Wegenverordening Gelderland 2010, 
alsmede aan de nadere regels ingevolge deze verordening, zoals deze zijn vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten. 
- Het verzoek voldoet. 

 
 
Voorwaarden 
- De gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 van de Mor dienen, uiterlijk drie weken 

voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handelingen aan het team Vergunningen te 
worden verstrekt; 

- De gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7 lid 3 van het Mor verwijzend naar artikel 2.4 
van het Mor dienen, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende 
handelingen aan het team Vergunningen te worden verstrekt; 

- Met de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen dan nadat op de bovenstaande 
gegevens de goedkeuring van het team Vergunningen is verkregen; 

- De masten nr. 29, 30, 31, 36 en 37 moeten worden uitgevoerd in staal. 
 
 
Mededelingen 

- Indien u bij graafwerkzaamheden of boringen in de grond iets tegenkomt waarvan u weet, dan wel 
redelijkerwijs kunt vermoeden dat het een monument of een deel van een monument is (in roerende 
of onroerende zin) dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Tevens dient u hiervan per direct de gemeente in kennis te stellen. 

- Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft u tevens een uitwegmelding bij ons ingediend. 
Deze maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning. De acceptatie van de uitwegmelding is 
gelijktijdig met de vergunning verzonden. De uitwegen die uitkomen op gemeentelijke wegen zijn 
door middel van een melding bij de gemeente aangegeven. Deze melding is door de gemeente 
geaccepteerd (14uit36721) 

 
 
Start/gereed melden bouw 
De start van de bouw dient u één week van te voren te melden (formulier Melding aanvang 
bouwwerkzaamheden) Tevens moet u het gereedkomen van de bouw melden (formulier Melding einde 
bouwwerkzaamheden). Indien u de start of het gereedkomen van de bouw niet meldt en/of niet 
overeenkomstig de vergunning bouwt, loopt u het risico dat tegen u strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk 
wordt opgetreden. Hiertoe behoort b.v. het stilleggen van de bouwwerkzaamheden. Daarom adviseer ik u de 



 

 

bouwregels in acht te nemen en eventuele wijzigingen te bespreken met de afdeling Wijken en Beheer, team 
handhaving. 
 
 
 
 
 
 
 
Zienswijzenprocedure 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 
 
 
Tot slot 
Als u nog vragen heeft kunt u een bezoek brengen aan de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Staringstraat 25 in Gendringen. Als dit niet mogelijk is, neemt u dan gerust contact met mij op. 
U kunt mij bellen via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. 
 
 
Datum besluit: 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dennis Egberts 
Team Vergunningen 
 
 
 
 
 
 
 

De houder moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op                               
                           eerste aanvrage aan de toezichthouder ter inzage wordt gegeven. 



 

 

 
 

Bijlage 1 (overzicht masten 

Mast toegangsweg werkterrein  bestemmingsplan  bestemming 
strijd ro 
nodig werk of werkzaamheden nodig 

 buiten rip buiten rip     

22 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch  ja nee 

23 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch  ja nee 

24 ja nee buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

25 nee nee buitengebied Gendr. Agrarisch nee nee 

26 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja ja, i.v.m. aardgastransportleiding 

27 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja ja, i.v.m. aardgastransportleiding 

28 ja klein stukje buiten buitengebied Gendr. 
Agrarisch 
(kernrandzone) ja ja, i.v.m. aardgastransportleiding 

29 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

30 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

31 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

32 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

33 ja klein stukje buiten buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

34 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch (L, openheid) ja nee 

35 ja klein stukje buiten buitengebied Gendr. Agrarisch (L, openheid) ja nee 

36 nee ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja ja, i.v.m. aardgastransportleiding 

37 nee nee buitengebied Gendr. Agrarisch nee nee 

38 ja klein stukje buiten buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

39 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

40 ja klein stukje buiten buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

41 ja ja buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

42 ja nee buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

43 ja ja buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

44 ja nee buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

45 ja ja buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

46 ja nee buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

47 ja nee buitengebied Wisch Agrarisch (openheid) ja nee 

48 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

49 nee nee buitengebied Gendr. Agrarisch nee nee 

50 nee nee buitengebied Gendr. Agrarisch nee nee 



 

 

51 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

52 ja ja  buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

53 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

54 ja ja buitengebied Gendr. Agrarisch ja nee 

 



 

 

TenneT TSO B.V. 
Dhr. K. Bakker 
Postbus 718 
6800 AS ARNHEM 
 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  14uit31280    
      

Onderwerp:  uitwegmeldingen 
 
 
Geachte heer Bakker, 
 
 
Op 28 maart 2014 hebben wij uw melding voor het aanleggen of veranderen van diverse uitwegen ten 
behoeve van de aanleg van de 380 kV masten in de gemeeente Oude Ijsselstreek ontvangen. In deze brief 
geef ik u onze reactie. 
 
Reactie 
Uw melding is in behandeling genomen en beoordeeld. 
De uitwegen kan worden aangelegd. 
 
Toelichting 
Uit de meldinggegevens en/of een bezoek ter plaatse blijkt dat de uitweg geen problemen oplevert met 
betrekking tot de bruikbaarheid van de weg, het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming van 
het uiterlijk aanzien van de omgeving en/of de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente. 
 
Leges  
Voor het in behandeling nemen van deze melding worden geen leges geheven.  
 
Nadere informatie 

Heeft u vragen over deze brief dan kunt u met mij contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 
(0315) 292 292. 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dennis Egberts 
afdeling Publieksbalie 
  

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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