
gemeente Bronckhorst 

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g 

Besluit d.d. 20 april 2015 

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 150kV 
hoogspanningsverbinding. 

Activiteiten 
Projectadres 
Kadastraal bekend 

Ontvangst aanvraag 
Kenmerk 

: Aanleg, RO strijdig gebruik (tijdelijk voor max. 1,5 jr.), Bouw en Kap 
: Rouwenoordseweg 10, 6999EC Hummelo 
: Gem. Hummelo, Sectie C, Nummer 1332, 1333, 968, 299 , 1314, 

1061 en 1333. 
: 25-06-2014 
: 2014-1406 

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken 
onderdeel uitmaken van de vergunning: 

- Bijlage 1 Overzichtskaart werkzaamheden 150 kV 
- Bijlage 2 Situatietekeningen gemeente Bronckhorst 
- Bijlage 3 Constructietekeningen opstijgpunten in mast 1 
- Bijlage 4a Toelichting bouwwegen en werkterreinen 
- Bijlage 4b Principeprofielen dwarsprofiel bouwwegen en werkterreinen 
- Bijlage 5a Archeologisch onderzoek 150 kV 
- Bijlage 5b Archeologisch onderzoek 380 kV 
- Bijlage 6a Grondonderzoeken 150 kV 
- Bijlage 6b Grondonderzoeken 380 kV 
- Bijlage 7a Bomenkaart 
- Bijlage 7b Lijst te kappen bomen 
-Aanvraag omg. verg. Bronckhorst compleet2 
• de bij dit besluit behorende voorschriften. 

Overwegingen 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de 
relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit 
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. 

Onderdeel Bouw. 

A. De aangevraagde omgevingsvergunning voor het onderdeel bouw betreffende het 
bouwen van funderingen en het plaatsen van een hekwerk is in strijd met het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel' met de 
bestemming 'Bedrijf-Nutsvoorziening' en 'Agrarisch met waarden-Landschap'. Voor 
de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV - 150 kV is echter een 
(rijks) inpassingsplan in voorbereiding. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in 
samenhang met artikel 3.35, zevende lid, Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in 
zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan moet worden getoetst. 
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Daarom is nagegaan of het plan in stijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het 
geval. 

In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 19981 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 25 september 2014 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 25 september 2014 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan 
TenneT TSO BV gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van 26 september tot en met 6 november 2014 ter 
inzage gelegen bij het Stadhuis in Doetinchem; 

- er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 7 en 8 oktober 2014 , waarbij de 
mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

- Behandeling zienswijzen 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten van de eerste fase voor de hoogspanningsverbinding Doetinchem-
Wesel 380 kV zijn in totaal 133, waarvan 95 unieke, zienswijzen over de 
ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de Nota van Beantwoording Zienswijzen 
DW380 voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de Nota van 
Beantwoording Zienswijzen DW380 vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten 
uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten 
gaan. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen specifieke zienswijzen ingediend. 

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. 
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B. Uw bouwplan voldoet wel aan het geldend bestemmingsplan 'Parapluplan 
Archeologie' en de correctieve herziening 'Buitengebied; Steenderen/Hummelo en 
Keppel'. 

C. Uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand (De commissie Welstand en 
Monumenten heeft op 9 mei 2014 (kenmerk BRO014-00039-1) het bouwplan 
beoordeeld en geadviseerd dat de voornoemde activiteiten voldoen aan redelijke 
eisen van welstand, mits het hekwerk wordt uitgevoerd in de kleurstelling RAL6009. 
Wij nemen dat advies over en hebben deze eis aan de vergunning verbonden. 

D. Uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. 
E. Uw bouwplan voldoet aan de Bouwverordening. 

Onderdeel Aanleg. 

- De realisatie van het plan zal ons inziens niet leiden, het zij direct, het zij indirect, tot een 
blijvende onevenredige afbreuk van de waarden en belangen van de diverse 
bestemmingsplandoeleinden welke gelden in het gebied. De beoordeling van onze 
landschapsdeskundige en archeoloog geven ons daarnaast geen reden uw verzoek om 
een omgevingsvergunning met de activiteit aanleg af te wijzen. 

Archeologie: 
Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd (Inventariserend veldonderzoek, T208610, 
d.d. 3 okt. 2012 380 kV en 150 kV) op locatie. De beoordeling geeft geen belemmeringen 
voor de geplande activiteiten. 

Bodem: 
Ook is er een bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoeken hebben zich gericht op de 
locaties van hoogspanningsmasten (nr. 1 en 2), tussenliggende (compensatie)kabels en 
een aan te leggen ondergronds 150 kV kabel. Beide onderzoeken zijn beoordeeld door de 
Omgevingsdienst Achterhoek. Er zijn geen noemenswaardige verontreinigingen 
vastgesteld. Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek is niet nodig. Geconcludeerd 
wordt dat de bodemkwaliteit op de onderzochte locatie geschikt is voor het beoogde 
gebruik. In algemene zin worden er een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn in de 
voorwaarden terug te vinden. 

Onderdeel RO Strijdig gebruik. 

- Het perceel Rouwenoordseweg 10 en 12 in Hummelo, kadastraal bekend gemeente 
Hummelo en Keppel, sectie C, nr. 968, 1314, 1332 en 1334 is gelegen binnen het 
vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied; Steenderen / Hummelo en Keppel' en het 
parapluplan Archeologie. De bestemming luidt: 'Bedrijf- en nutsvoorziening' en 'Agrarisch 
met waarde'. De aanleg van tijdelijke toegangswegen en werkterreinen welke zijn gelegen 
buiten het gebied waarvoor het rijksinpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding is 
vastgelegd is in strijd met het vigerend bestemmingsplan. 

Het gebruik van tijdelijke toegangswegen en werkterreinen (1,5 jaar binnen een tijdsbestek 
van 3 jaar na onherroepelijk worden rijksinpassingsplan) ten behoeve van de aanleg van 
de 150 kV hoogspanningsverbinding is in strijd met het agrarisch gebruik. De aanleg van 
toegangswegen en werkterreinen ten behoeve van de aanleg van de 150 kV 
hoogspanningsverbinding past niet binnen de voorschriften van het vigerend 
bestemmingsplan. 
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Om de hoogspanningsverbinding op locatie te realiseren zijn er tijdelijke toegangswegen 
en werkterreinen nodig. De werkwegen binnen de gemeente Bronckhorst sluiten aan op 
het terrein van het 380kV-150 kV station. Er is geen sprake van uitritten op openbare 
wegen. Het gaat hier om een periode van ong. 1,5 jaar binnen een tijdsbestek van drie jaar 
na onherroepelijk worden rijksinpassingsplan. Daarna zal de oude situatie weer worden 
hersteld. 

In het vigerende bestemmingsplan ontbreekt de afwijkingsmogelijkheid die de tijdelijke 
toegangswegen en werkterreinen mogelijk maakt. 
Medewerking kan worden verleend middels een omgevingsvergunning op basis van de 
Wabo (ex artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 jo. lid 2) zoals deze artikelen luidden ten tijde 
van het indienen van de aanvraag waarin tevens het onderdeel afwijken van het 
bestemmingsplan is opgenomen. De aanleg en het gebruik van de tijdelijke 
toegangswegen en werkterreinen zijn niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Onderdeel kap. 

Het onderdeel kappen is vergunningsvrij. Een omgevingsvergunning is niet nodig omdat 
de aanvraag gaat over het vellen van een eik met een stamomtrek van minder dan 95 
centimeter op 1.30 meter hoogte boven maaiveld (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) art. 2.2, lid 1 onder g, Algemene plaatselijke verordening (Apv) 
art. 4.3.2). 
Er is ook geconstateerd dat de aanvraag niet gaat over een boom met een meer dan 
gemiddelde waarde voor wat betreft natuur- en milieu, landschap, cultuurhistorie, 
beeldbepalendheid, stads- en dorpsschoon en recreatie en leefbaarheid. 

Aangezien het onderdeel kappen vergunningsvrij is wordt er geen herplantplicht aan de 
vergunning verbonden. Wel wordt er op het aanvraagformulier bij het onderdeel herplanten 
aangegeven dat er hiervoor gekeken moet worden naar het landschapsplan wat een 
onderdeel is van het rijksinpassingsplan. 

Leges 

Voor de behandeling van uw aanvraag zijn leges verschuldigd. 

De legesfactuur treft u bijgaand aan 
Beroepsprocedure 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De 
termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met 
ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende 
die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert 
tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te 
vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
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Deze vergunning/ontheffing/goedkeuring/instemming vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat 
zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 

de heer E. Hoogkamp 
afdeling Dienstverlening 
Vergunningen 

Kopie aan: 
Archief 
Beheer 
Ontwikkeling/M. Pothof 

Bijlagen behorende bij vergunning nummer 2014-1406 

- voorschriften en aanbevelingen 
- bijbehorende tekeningen 
- formulieren kennisgeving start en gereedmelding werkzaamheden 
- factuur 
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Bijlage Voorschriften en aanbevelingen 

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2014-1406. 

Voorschriften Bouw. 

1. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig 
zijn en op verzoek aan de gemeente Bronckhorst ter inzage worden gegeven: 

• de omgevingsvergunning, met bijbehorende tekeningen. 
2. De gemeente Bronckhorst moet tenminste twee dagen van tevoren in kennis worden 

gesteld van: 
a. de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder 

begrepen; 
b. de grondverbeteringwerkzaamheden; 
c. het plaatsen van staalconstructies; 

en minimaal één dag van tevoren van: 
d. het storten van beton. 

De melding onder a. dient schriftelijk plaats te vinden; de overige mogen ook 
telefonisch. 

3. De bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de 
uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden zoals bepaald 
in artikel 8.8 en 8.9 Bouwbesluit 2012 in samenhang met artikel 4.1 Regeling 
Bouwbesluit 2012. 

4. Het hekwerk dient te worden uitgevoerd in een gedekte groene kleur conform Bijlage 3 
RAL6009. 

5. Archeologie 
Indien u bij de opgraving een zaak vindt waarvan u redelijkerwijs doet vermoeden dat 
het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt u die zaak zo spoedig 
mogelijk bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze aangifte dient te 
gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient 
aanbeveling ook de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Bronckhorst (M. 
Koeken of W. Hagens) hiervan per direct in kennis te stellen. 

6. Gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 en 2.7 lid 3 jo. 2.4. MOR, 
alsmede de exacte uitvoering van de masten en de funderingen, moeten binnen een 
termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de betreffende handelingen 
worden overlegd bij de gemeente Bronckhorst. 
Met het oog op artikel 2.7 lid 3 Mor verzochten wij in de vergunning te bepalen, dat de 
gegevens en bescheiden genoemd in de Mor-artikelen 2.2 lid 2, 2.3 onderdeel i en 2.4 
(thans genummerd artikelen 2.2, eerste lid, onderdelen c tot en met h, en tweede tot 
en met zesde lid) voor zover relevant, alsmede de exacte uitvoering van de masten en 
de funderingen, uiterlijk drie weken voor de start van de bouwactiviteiten worden 
aangeleverd. 

7. De beëindiging van de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, moet 
uiterlijk op de dag van beëindiging schriftelijk aan de gemeente Bronckhorst worden 
gemeld. 
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Voorschriften Aanleg. 

1. Minstens drie dagen voordat met de werkzaamheden een begin wordt gemaakt, moet 
daarvan melding worden gemaakt bij de afdeling Beheer, cluster Handhaving van de 
gemeente Bronckhorst. 

2. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden toch onverwacht archeologische resten 
worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 
(herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via de bevoegde overheid). 

3. De bestaande beplanting dient zoveel als mogelijk te worden gehandhaafd. 
4. Het plan dient conform omschrijving en plattegrondtekening uitgevoerd te worden. 
5. Bij het elders toepassen van eventueel bij graafwerkzaamheden op het terrein 

vrijkomende (verontreinigde) grond dient het Besluit bodemkwaliteit te worden 
nageleefd. 

6. Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met 
veiligheidsmaatregelen conform CROW-publicatie 132 'Werken in of met 
verontreinigde grond'. 

7. Deze tijdelijke activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ontwikkeling komt te 
vervallen na 3 jaar na onherroepelijk worden rijksinpassingsplan. De tijdelijke 
toegangswegen en werkterrein komen na de aanleg van de hoogspanningsverbinding 
te vervallen waarbij de oude situatie zal worden hersteld. 

Aanbevelingen Bodem. 
1. Wanneer tijdens graafwerkzaamheden op de locatie onverwacht zintuigelijke 

afwijkingen worden waargenomen, dient het werk direct gestaakt te worden en de 
gemeente te worden geïnformeerd. 

2. Wanneer ten behoeve van het werk grond of bouwstoffen worden ontgraven is het 
zondermeer toegestaan om deze elders weer toe te passen. Voor de toepassing van 
grond en bouwstoffen gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit. 

3. Wanneer ten behoeve van het werk grondwater wordt onttrokken (bemaling) en 
geloosd, behoort vooraf toestemming te worden gegeven door het bevoegd gezag. 

Extra informatie. 
Het is verboden beschermde dieren te verontrusten of hun nesten te verstoren (Flora- en 
Faunawet art. 10 t/m 12). Wij adviseren om niet tussen 15 maart en 1 augustus te kappen. 
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