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Geachte heer, mevrouw,

Riikscoördinatiereoel inq:
ln 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 bedoelt 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 bij I
l

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
geinformeerd.

Zienswiizeorocedure:
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij

Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV
Postbus 23
2290 A[Wateringen
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Toestem m ino werkzaam heden :

Middels dit schrijven en de gestempelde aanvraag heeft u toestemming voor het uitvoeren van
de werkzaamheden voor het tracé Doetinchem-Wesel 150 kV gedurende een periode die eindigt
3 jaar na inwerkingtreding van het inpassingsplan. Voor zover de aangevraagde
werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2lid I onder b van de
Wegenverordening Gelderland 2010, betreffen dit werkzaamheden met betrekking tot kabels met
een openbare functie zodat toestemming voor deze werkzaamheden verleend kan worden. Voor
de aangevraagde werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2lid I onder c kan eveneens
toestemming verleend worden Deze toestemming omvat het geplande tracé voor het
aanbrengen en/of amoveren van de ondergrondse en (tijdelijke) bovengrondse kabels boven
provinciale wegen zoals ingetekend op de bijgevoegde tracékaart en detailfoto's. Voor het
aanleggen van (tijdelijke) uitwegen, kappen van bomen en het uitvoeren van de werkzaamheden
aan het 380 kV tracé volgen afzonderlijke toestemmingen.

Deze toestemming is gebaseerd op de volgende, bijdeze toestemming behorende bijlagen
- Begeleidend schrijven voor aanvraag vergunning d.d.20-06-2014
- Aanvraagformulier wegenverordening Gelderland 201 0 d.d. 20-06-2014
- Bijlage 1; overzichtskaart 150 kV werkzaamheden d.d. 12-06-2014
- Bijlage 2; kaartenboek Provincie Gelderland d.d. 06-06-2014
- Bijlage 3; rapportage Grontmij horizontaal gestuurde boringen d.d. 15-08-2014
- Bijlage 4;globaalwerkplan d.d. 16-06-2014

Verkeersmaatreqelen:
U wordt erop gewezen dat u, in het kader van de (verkeers)veiligheid voor de weggebruiker en
uw medewerkers de benodigde verkeersmaatregelen dient te treffen, e.e.a. conform de
richtlijnen werk in uitvoering 96a en 96b van het CROW, uitgave april 2005. De Publicatie is te
bestellen bij de CROW te Ede. De op uw situatie van toepassing zijnde verkeersmaatregelen
dienen ten minste 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden
aangeboden aan de provincie Gelderland i.v.m. vergunningstermijn voor het plaatsen van
verkeersmaatregelen. Om de maatregelen vooraf te bespreken dient er contact te worden
opgenomen met het wegendistrict noord, de heer P.J. Wegdam 088-880 7100 of wegendistrict
zuid, de heer R. Sangers of de heer G. Vermeer, 088-880 7200.

Beoerkinq werktiiden:
Op meerdere provinciale wegen gelden bloktijden waarbinnen gewerkt mag worden. Afhankelijk
van de manier van uitvoer van de verschillende werkzaamheden zal dit meegenomen worden in
de verkeersmaatregelen.

Veiliqheidskledinq:
U bent verplicht zorg te dragen dat allen, die zich tijdens het uitvoeren van de ontheffíngswerken
op of langs de Provinciale wegen bevinden, veilígheidskleding dragen dat is uitgevoerd in
fluorescerend oranje kleur en duidelijk waarneembaar is. Op de kleding moeten
retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht volgens 'Richtlijnen en
specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden'.

L
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0-metinq ter plaatse qestuurde borinq:
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient er een 0-meting te worden uitgevoerd ter hoogte van
de boring. Voor het vooraf bespreken van de 0-meting kan er contact worden opgenomen met
een van de vermelde contactpersonen van wegendistrict Noord of Zuid. Tevens dient er, 6
maanden na verrichting van de werkzaamheden, een revisiemeting te worden uitgevoerd. De
houd(st)er van de vergunning dient, na oplevering van de werkzaamheden, het rapport van de
revisiemeting te zenden aan het Wegendistrict Gelderland Noord, Vordenseweg 5a,7231 PA
Warnsveld, t.a.v. de heer J. Rooding. Nadere afspraken hierover kunnen eveneens gemaakt
worden bij het vastleggen van de O-meting.

Schade:
Na voltooiing van de werkzaamheden moet u het provinciaal eigendom en/of het eigendom van
derden achterlaten in de staat waarin deze oorspronkelijk was/waren.

U moet alle redelijkenruijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de provincie of
derden door uw werkzaamheden schade lijden

U blijft tot één jaar na de uitvoering van het werk aansprakelijk voor alle gedurende deze tijd
ontstane schade, ook voor schade door nazakken en slechte afwatering, tenzij door u wordt
aangetoond dat deze schade geen gevolg is van het uítgevoerde werk.

Eventuele schade die wordt toegebracht aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of
van derden, waartoe ook verzakkingen worden gerekend, moet door u, op uw kosten, naar
behoren worden hersteld. Dit ter beoordeling en ter goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Bij
nalatigheid wordt dit door of namens Gedeputeerde Staten op uw kosten gedaan. De termijn
waarbinnen herstel moet plaatsvinden wordt door of namens Gedeputeerde Staten bepaald.

Aanvanq werkzaam heden :

Op het moment dat de definitieve planning van de uit te voeren werkzaamheden bekend is dient
hiervan melding te worden gemaakt bij de provincie Gelderland onder vermelding van
bovenstaand zaaknummer. Hiertoe dient contact te worden opgenomen met wegendistrict noord,
088-880 7100 of via post@qelderland.nl.

De medewerkers wegbeheer van het Wegendistrict Gelderland Noord en Zuid zullen erop nazien
dat voorgenoemde veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

PROVINC¡E GELDERLAND
7'aakn¡.'ì,o I L1 - oo 5ç q I d.d. "zt -oc9-201n
Bewflr van lnstcmmlng alc bedoeld in de door Gedeputeerde Staten

van GeHeda¡rd aan uw beddjf vedeende algemene ontheffing.

Het hoofd Wegendistrict

Leseskosten, € 66r¿(
<-/-7

Paraaf afdellng

2¿-oB-zorrr

EXEMPLÁAR VOOR:
WHI'UW2
Aanvrager
Steunpunt
BOW-archief
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Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

Provincie Gelderland
T.a.v. De heer P.J. Wegdam
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

DAIUTI

ONZÊ REFEREÍ{TIE

BEHANDELD DOOR

TELEFOON DIRECf

E-MAIL

2O juni 2014
000.133.11 0254537
Gerda Heemskerk
026 373 36 0s
gerda. h eemskerk@tennet.eu

BETREFT Aanvraag vergunn¡ng wegenverordening Gelderland 2010 - onderdeel I SOkV werkzaamheden

Geachte heer Wegdam,

Voor het project Doetinchem-Wesel 380 kV, onderdeel lsOkV ontvangt u hierbij een aanvraag om
vergunning op basis van artikel 2.2,lid 1b en c, wegenverordening Gelderland 2010.

Om de aanleg van het project Doetinchem-Wesel 380 kV, onderdeel 150kV, mogelijk te maken, worden de
volgende werþaamheden aangevraagd :

' Het aanbrengen van een permanente ondergrondse 150kV hoogspanningsverbinding onder wegen
in provinciaal beheer.

' Het aanbrengen van een tÜdelüke bovengrondse 1 sOkV hoogspanningsverbinding tussen masten
over wegen in provinciaal beheer.

' Het amoveren van een bestaande bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding tussen masten
over wegen in provinciaal beheer.

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag zal de rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke
ordening van toepassing worden verklaard. Hierbij is de minister van Economische Zaken de aangewezen
minister voor de coördinatie,

'1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) díent u als bevoegd gezag een afschrift van deze
aanvraag aan de Minister vanEZ te versturen. TenneT TSO B.V. zal er echter voor zorgen dat de minister
van Economische Zaken een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te
sturen.

2. ln reactie op deze kopie van de aanvraag zal de miníster u per bríef melden wanneer van u verwacht
wordt een ontwerp-besluit gereed te hebben.

3. Het ontwerp-besluit, en later ook het besluit, stuurt u níet aan TenneT TSO 8.V., maar aan de minister van
Economische Zaken.

TenneTTSOB.V. BezoekadresUtrechts€weg310,Arnhem poÊradresPostbusTlS,6S00ASAmhem
Facluuradrec Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handetsrogtstei Amhem 091 S5ggs
Telefoon 0800 83 66 38 I Fat 026 373 11 12 tnternet wÌvw.tennet.eu
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De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag:

Aanvraagúormulier vergunning Wegenverordening

Bijlage 1 Overzichtskaart werkzaamheden 1SOkV

Bijlage 2 Situatietekeningen kruísingen

Bijlage 3 Technische tekeningen boringen
Bijlage4 Globaalwerkplan

Een volledig overzicht van de vergunningsgegevens vindt u ook op het bijgevoegde vrijgaveblad. Wij merken
op dat het aanvraagformulier verwijst naar artikel 2.2, lid 1b Wegenverordening Gelderland 2010. L¡d 1 b

heeft betrekking op het graven of op andere wijze aantasten van een provinciale weg. De aanvraag heeft
echter ook betrekking op artikel 2.2,lid 1c, te weten: andere werkzaamheden...boven de weg. Omdat
hiervoor geen aanvraagformulier beschikbaar is, is zoals met u overeengekomen dit formulier gebruikt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. ln geval van inhoudelijke vragen of
onduidelijkheden verzoeken wlj u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor
contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wíj u contact op te nemen met Jol Moors van Bureau
Energieprojecten, tel. 070 379 8979.

Met vriendelijke groet,

TenneT TSO B.V.

Klaas Bakker
Manager Large Projects

z
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PROVINC¡E GELDERLAND
Zaaknr- d.d. zr 20LçI
Bewijs van instemming als in cle door Gedeputeerde Staten

van Gelderland aan uw bedrijf verleende algemene ontheffíng.

"6Paraaf afdellng BOWWegendistricten
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Aanvrager
Steunpunt
BOW-archief
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Horizontaal gestuurde boringen
TenneT Doetinchem-Wesel
Vergunningaanvraag, T208610, d.d. 3 oktober 2012

Definitief

PROVINCIE GELDERLANÐ

TenneT TSO B.V

Grontmij Nederland B.V.
Arnhem, 15 augustus 2014

Zaaknr. ( .d.z(
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