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Uw kenmerk

000.007.40.0225279

Bijlagen

1

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

In antwoord op uw bovenvermelde brief van 1 mei 2014, en het verzoek om aanpassing van 5 

september 2014, betreffende het verwijderen cq. aanbrengen en hebben van elektriciteitskabels, 

door middel van een HDD-boring voor de 150kV verbinding en door middel van 

hoogspanningsmasten voor de 380kV verbinding, in en over de provinciale vaarweg Oude Rijn, 

tussen km 6.500 en 6.550, te Hazerswoude in de gemeente Alphen aan den Rijn,

delen wij u mede dat wij met de voorgestelde werken zoals op de ingezonden tekeningen, 

- VKT5.0 d.d. 12 februari 2014;

- PZH-OVWV VB VKT5.0 d.d. 11 februari 2014;

- 30813059-50-13 VKT5.0 wijz 5.0, blad 8 d.d. 7 februari 2014;

- R3N-TEK-0050.001 v.04 d.d. 31 maart 2014;

- R3N-TEK-0077.001 v.03 d.d. 26 maart 2014;

- R3N-TEK-0008.001 v.10 d.d. 1 augustus 2014,

is aangegeven, kunnen instemmen.

Op grond van de door ons bij besluit van 21 december 1966, G.S. nr. 373/1, aan N.V. 

Samenwerkende Electriciteits Productiebedrijven, thans uw bedrijf, verleende algemene 

vergunning verlenen wij u, behoudens rechten van derden, onze goedkeuring tot het uitvoeren 

van de werken. Daarbij moet met het volgende rekening worden gehouden.

Op grond van het besluit van 3 mei 2012 kenmerk ETM/EM/11064349 en het besluit 20 maart 

2013 kenmerk DGETM-EM/13045670 van de Minister van Economische Zaken (EZ) op grond 

van artikel 20c, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 is op dit besluit de rijkscoördinatieregeling 

als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dat wil in dit geval 

zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV 

Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 

gecoördineerd door de minister van 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 
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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 de hoogspanningsverbinding Randstad 

380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) en dan specifiek voor het gedeelte tussen Vijfhuizen en 

Bleiswijk.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de 

hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) bevorderd. 

Onderhavig besluit is samen met een aantal 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 B.V 

gezonden;

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

ministerie van EZ .

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.

voorschriften:

1. van de op de werken betrekking hebbende tekeningen en berekeningen, alsmede van deze 

toestemming, moet een exemplaar op het werk aanwezig zijn;

2. de werken moeten worden gemaakt volgens de overlegde sterkteberekening R3N-OWR-0023 

d.d. 18 juli 2014, dezerzijds goedgekeurd d.d. 12 juli 2014, kenmerk goedkeuring PZH-498, 

gebaseerd op de eisen overeenkomstig NEN 3650 en NEN 3651; 

3. de HDD-boring moet worden aangebracht onder toezicht van een veldcontroleur namens de 

provincie Zuid-Holland, die is belast met het toezicht op de naleving van de eisen 

overeenkomstig de bovengenoemde NEN normen; in verband hiermee moet acht dagen 

voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden contact worden opgenomen met de heer 

J.P. Tipker van RPS, via janpeter.tipker@rps.nl;

4. de kabels tussen de masten 63 en 64 mogen na realisatie niet lager boven de vaarweg hangen 

dan 30,00 meter boven het wateroppervlak;

5. de aanwezige werken die behoren tot de oeververdediging langs de Oude Rijn moeten intact 

blijven;

6. vóór aanvang van de werkzaamheden moet het vaarweggebied, waarin de werken worden 

gemaakt, samen met de rayonopzichter van het betreffende rayon worden geschouwd. De 
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houder van de toestemming  moet voor uitvoering tevens een vaste contactpersoon aanstellen 

van de eigen organisatie dan wel de hoofdaannemer. Men dient hiervoor, minimaal acht 

werkdagen voor aanvang, contact op te nemen met de heer B. van Turennout, via telefoon 06-

52586449;

7. omtrent de juiste plaats van de werken alsmede het tijdstip en de wijze van uitvoering moet 

vooraf overleg worden gepleegd met de bovengenoemde rayonopzichter, wiens aanwijzingen 

stipt moeten worden opgevolgd; 

8. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de scheepvaart niet worden gestremd en zo 

min mogelijk worden belemmerd. Indien bij het verwijderen en/of aanbrengen van de werken een 

scheepvaartstremming noodzakelijk is, dan dient deze minimaal twee weken vooraf te worden 

aangevraagd bij de vaarwegbeheerder, dhr. C.J. van Kampen, tel. 06-18309909 of via 

cj.van.kampen@pzh.nl;

9. na beëindiging van de werkzaamheden moet het provinciaal eigendoms- c.q. beheergebied in de 

voormalige toestand worden teruggebracht en binnen drie werkdagen worden opgeleverd ter 

goedkeuring van de bovengenoemde rayonopzichter, door middel van het door de 

rayonopzichter opgestelde opleveringsformulier; na oplevering geldt een garantieperiode van 

een half jaar, waarin de houder van de toestemming  garant staat voor de staat van oplevering 

van het vaarweggebied;

12. eventuele vervallen kabels en/of leidingen, voorzover deze zich bevinden in provinciaal 

eigendoms- c.q. beheersgebied dienen uit vorengenoemd gebied te worden verwijderd of

onbruikbaar te worden gemaakt;

13. ter voorkoming van verontreinigingen van de vaarweg als gevolg van de werkzaamheden dienen 

afdoende maatregelen te worden genomen. De ondanks deze maatregelen ontstane 

verontreinigingen moeten onmiddellijk worden verwijderd;

14. na het voltooien van de werken moeten revisietekeningen aan het districtshoofd worden 

toegezonden. Indien geen revisietekeningen worden ontvangen, wordt aangenomen dat de kabel 

of de leiding is gelegd conform de aanvraag.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

mr. D.P. Boddé

bureauhoofd Juridisch Beheer

dienst Beheer Infrastructuur

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Verzonden:

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

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Vijfhuizen-Bleiswijk (Noordring)

Postbus 23

2290 AA Wateringen

N.B.

Gedeputeerde Staten wijzen de houder van de toestemming er op, dat zij bevoegd zijn deze 

toestemming in te trekken, indien de aan deze toestemming verbonden voorschriften niet worden 

nageleefd. Zij zijn daartoe ook bevoegd, indien de door vorengenoemde verordening beschermde 

belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen dan wel geen afdoende 

oplossing bieden.

Die andere maatregelen zijn:

a het wijzigen van de aan deze toestemming verbonden voorschriften;

b het aan deze toestemming verbinden van nadere voorschriften.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.
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