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Omgevingsvergunning aanpassen van het onderstation met nr. 2014.0437 

Aanvraag 

Op 25 juni 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO 

B.V. ten behoeve van het project hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV. 

De aanvraag gaat over het tracegedeelte door de gemeente Doetinchem en omvat de volgende 

activiteiten:  

• bouwen; 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014.0437. 

Toetsing 

De aanvraag is beoordeeld overeenkomstig het bepaalde in §2.3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en 

de Ministeriele regeling omgevingsrecht. 

Overwegende 

dat ten aanzien van de ontwerpbeschikking geen zienswijzen zijn ingekomen. 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1 en § 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

besluiten wij voor het project hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV 

een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

I. het ombouwen van het 150kV station in Doetinchem om ondergrondse 

kabelaansluiting mogelijk te maken in plaats van bovengrondse aansluitingen aan de 

Keppelseweg 131 in Doetinchem. 

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte stukken: 

• Aanvraagformulier  

• Bijlage I Situatietekening 

• Bijlage 2 Technische tekeningen 

• Bijlage 3 Bodemonderzoek 

• Bijlage 4 Kopie melding activiteitenbesluit  

Deze documenten worden meegezonden met dit besluit. 

Procedure 

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor 

dit project de rijkscoordinatieregeling 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 de 

hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV gezamenlijk worden voorbereid, waarbij 

deze procedure wordt gecoordineerd 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. 
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Dit besluit is een van de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding 

Doetinchem-Wesel 380kV. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoordinatieregeling van 

toepassing. 

De minister van EZ heeft een gecoordineerde 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 

ISO 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. 

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 afzonderlijk 

geInformeerd. 

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 DW 380 voor een overzicht van de behandeling van 

de zienswijzen. In de nota van beantwoording DW 380 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. 

Beroepsmogelijkheid 

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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Doetinchem, 21 april 2015 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

Namens dezen, 

afdeling Wonen en Bedrijven 
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INHOUDSOPGAVE 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning: 

• Overwegingen 

• Vergunningvoorschriften 

• Nadere aanwijzingen 

• Bijlagen 

Wij raden u aan om dit besluit met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. 

OVERWEGINGEN 

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 , lid 1, onder a Wabo) 

In artikel 2.10 van de Wabo is in een dwingende opsomming voorgeschreven in welke gevallen 

een vergunning moet worden geweigerd. In het geval daar geen sprake van is, wordt de 

vergunning voor deze activiteiten verleend. Het betreft de volgende activiteiten: 

I. het ombouwen van het 150 kV station in Doetinchem om ondergrondse 

kabelaansluiting mogelijk te maken in plaats van bovengrondse aansluitingen. 

De activiteit wordt als volgt getoetst. 

I. Beheersverordening: Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en Hamburgerbroek —

20 1 3: 

Bestemming: Bedrijventerrein; 

Conclusie: de aanvraag past binnen de beheersverordening. 

Rijksmonument 

Het hoofdgebouw van het perceel is een rijksmonument. Wij hebben bepaald dat de bouw van 

dit specifieke bouwwerk geen onderdeel vormt van het monument. Hiervoor is geen activiteit 

Monumenten toegevoegd. Mocht tijdens de werkzaamheden blijken dat u het monument toch 

gaat wijzigen, moet u hiervoor een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. 

2. Redelijke eisen van welstand: 

Voor deze aanvraag geldt volgens de Welstandsnota 201 I een soepel welstandsbeleid. In het 

gebied geldt nog wel de excessencriteria. Een bouwwerk - vergunningvrij of vergunningplichtig 

- mag namelijk niet 'in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand' zijn. De 

aanvraag is getoetst aan dit soepele welstandsbeleid. 

Conclusie: de aanvraag is akkoord. 

3. Bouwbesluit 

Conclusie: de aanvraag is akkoord onder de voorwaarden die hieronder staan. 

4. Bouwverordening gemeente Doetinchem 2007, 1 4e wijziging: 

Conclusie: de aanvraag is akkoord onder de voorwaarden die hieronder staan. 

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN 

Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden. Wij raden u aan om deze zorgvuldig 

door te nemen. 

• De gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7, lid I, onder a van de Mor 

moeten uiterlijk binnen een termijn van 3 weken voor de start van de uitvoering van 

de desbetreffende handeling worden overgelegd. 

4 



gemeente [fp] Doetinchem  

• Ingevolge artikel 2.7, lid 3 Mor wordt verder bepaald dat de gegevens en bescheiden 

genoemd in de artikelen 2.2, lid I, onderdelen c tot en met h, en lid 2 tot en met 6 van 

het Mor, binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de 

desbetreffende handeling worden overgelegd. 

NADERE AANWIJZINGEN 

Wij kunnen de omgevingsvergunning wijzigen en intrekken in de gevallen genoemd in 

paragraaf 2.6 Wabo. 

BIJLAGEN 

• Aanvraagformulier 

• Bijlage I Situatietekening 

• Bijlage 2 Technische tekeningen 

• Bijlage 3 Bodemonderzoek 

• Bijlage 4 Kopie melding activiteitenbesluit 
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