
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 uitbreiden van station Doetinchem. 

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: 
• het aanvraagformulier en toelichting omgevingsvergunning; 
• situatietekening en luchtfoto, bijlage 1; 
• bouwtekeningen en contructieberekeningen, bijlage 2; 
• toelichting op de milieuvergunning, bijlage 3; 
• akoestisch rapport geluidsniveaus transformatorstation TenneT Rouwenoordseweg, 

bijlage 4; 

• 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 is in strijdt 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 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 moet worden getoetst. Daarom is 
nagegaan of het plan in strijd 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 
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(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 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. 

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

C. Uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
D. Uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit. 
E. Uw bouwplan voldoet aan de Bouwverordening. 

Inhoudelijke overwegingen activiteit milieu 

Project 
Om de aanleg van Doetinchem-Wesel 380 kV mogelijk te maken, wordt het bestaande 
station Doetinchem 380 kV (DTC380) uitgebreid met o.a. twee lijnvelden. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar de aanvraag met 
bijlagen. In bijlage 3 behorende bij de aanvraag wordt uitgebreid ingegaan op de activiteit 
milieuneutraal veranderen. 
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Geldende vergunning 
Voor de huidige inrichting gelegen aan de Rouwenoordseweg 12 in Hummelo is de 
omgevingsvergunning (milieu) van 15 juli 2005 van kracht. De voorschriften uit die 
vergunning zijn tevens van toepassing op de gevraagde uitbreiding. Op dit moment 
worden de geluisnormen overschreden, zoals deze in de geluidsvoorschriften zijn gesteld. 
Er is zicht op legalisering van deze situatie omdat er een nieuwe vergunningsprocedure 
hiervoor is gestart. 

Uit de aanvraag blijkt dat de uitbreiding van de inrichting met twee lijnvelden geen 
negatieve gevolgen heeft voor de aspecten geluid en/of trillingen. Dit is aangetoond met 
een akoestisch onderzoek. De resultaten liggen vast in het rapport van 1 mei 2014, 
rapportnummer FE1015-4-RA van Peutz bv. 

Conclusie is dat de voorgenomen uitbreiding van de inrichting met twee extra lijnvelden 
past binnen de gestelde geluidsnormen van de vergunning d.d. 15 juli 2005, en de 
aanpassing zoals deze wordt voorgesteld en waarvoor een nieuwe vergunningsprocedure 
is opgestart, conform het akoestisch onderzoek van bureau Peutz van 1 mei 2014. 
Ook zijn er geen andere negatieve milieugevolgen. De lijnvelden produceren geen geur, 
luchtemissies, afval, afvalwateren/of lichthinder. Ook vormen de lijnvelden geen 
bedreiging voor de bodem. 
Wij zijn dan ook van mening dat de gevraagde uitbreiding van de inrichting geen andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt dan volgens de geldende 
vergunning van 15 juli 2005 is toegestaan. Tevens leidt de verandering niet tot een andere 
inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Ook is er geen 
verplichting tot het maken van een Mer. Hierdoor wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid, 
van de Wabo en kan de gevraagde verandering worden afgedaan met een milieuneutrale 
verandering. 

Leges 
Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het 
tarief vastgesteld op: 

Bouwactiviteit: Geen gebouw, tijdelijke bouwwerken en € 255,00 
veranderingen zonder uitbreiding (2,5% kosten) 
De legeskosten voor de 150 kV masten zijn al verrekend met de 
vergunning voor de 380 kV hoogspanningsmasten. 

Totaal Leges € 255,00 

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. 
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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. 

Deze vergunning/ontheffing/goedkeuring/instemming vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat 
zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 

Namens burgemeester en Nathouders van Bronckhorst, 

de heer J.H. Plekkenpol 
afdeling Dienstverlening 
Vergunningen 

Kopie aan: 
Archief / Beheer 

Bijlagen behorende bij vergunning nummer 2014- 0652 

- voorschriften en mededelingen 
- formulieren kennisgeving start en gereedmelding werkzaamheden 
- factuur 

Bijlage Voorschriften Bouw 

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2014-0652 
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. 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. 

Pagina 4 van 5 



5. Gegevens en bescheiden als bedoeld in artikelen 2.2 lid 2, 2.3 Mor onderdeel i en 2.4 
(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, dienen uiterlijk drie weken voor de start van de bouwactiviteiten worden 
aangeleverd bij de gemeente Bronckhorst. 

6. 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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