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aanleg permanente 150kV onderdelen van het project Doetinchem
Wesel380kV 

Geachte heer Bakker, 

Omgevingsvergunning 

Burgemeester en Wethouders hebben op 20-06-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor: 
Aanleg permanente 150kV onderdelen van het project Doetinchem-Wesel 380kV aan de Over de IJssel 7 
Ulft. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2014-0506. 

Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, artikel 2.1 lid 1 onder b en artikel 
2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. 

De gewaarmerkte aanvraagformulieren, tekeningen en bijlagen maken deel uit van de 
omgevingsvergunning. 

1. Bouwen 
Het bouwen van de funderingen voor opstijgpunten, hekwerken en één hoogspanningsmast 

2. Uitvoeren van een werk 
- het aanleggen van kabels in gronden met landschapswaarden en hoge archeologische 
verwachtingswaarde en het vellen van bomen in bosgebied met natuurwaarden. 

3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Het tijdelijk gebruiken van de agrarische bestemming voor werkterreinen. 

Procedure 
In 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 
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 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 2014 tot en met 6 november 2014 ter inzage 
gelegen; 
er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 7 en 8 oktober, 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 geïnformeerd. 

De aanvraag is beoordeeld voor het bouwen aan artikel 2.10, uitvoeren van een werk aan artikel 2.11, 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan artikel 2.12 en voor het aanleggen van een uitweg aan 
artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Voor het "Bouwen", het "uitvoeren van 
een werk" , het "Handelen in strijd met de regels ruimteljjke ordening" en het "Aanleggen van een uitweg" 
verlenen Wij u degevraagdeomgevingsvergunning. 

Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

1. Bouwen: 
Het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand, zoals gesteld in artikel 12 van de 
Woningwet; 
Het bouwwerk is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de Bouwverordening en 
van het Bouwbesluit; 
De percelen zijn gelegen in de bestemmingsplannen" Buitengebied Gendringen" met bestemming 
"Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden en "Buitengebied Wisch" met de bestemming 
"Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden" 
Het bouwplan is in strijd met artikel 4 lid 1 en 5 lid 1 van het bestemmingsplan "buitengebied Wisch" 
(gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid) en artikel 5 lid 1 en 6 lid 1 van het 
bestemmingsplan "buitengebied Gendringen" (gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid) 
Voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel380 kV is 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, 
maar aan het in voorbereiding zijnde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of 
het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. 

2. Uitvoeren van een werk: 
- Op grond van artikel26a lid 2 (archeologische waarde) en artikel 27 (landschapswaarden) van het 
bestemmingsplan "Buitengebied Wisch" en artikel 33 van het bestemmingsplan "Buitengebied 
Gendringen" is voor het uitvoeren van het werk een vergunning nodig. 
- Op grond van artikel 2.11 lid 2 van de Wabo vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een 
werk. Uit het archeologisch rapport en het landschapsplan 380 kV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel, traject Doetinchem-Duitse Grens is gebleken dat er geen beperkingen zijn om 
het werk uit te voeren. De te kappen en herplanten bomen staan in het Gelders Natuurnetwerk
gebied Oude IJssel. De kap en herplant hebben geen significante gevolgen voor de wezenlijke 



kenmerken en waarden van het EHS-gebied. Met het plan kan worden ingestemd. Er dient wel te 
worden voldaan aan de herplantplicht 

3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
De percelen zijn gelegen in de bestemmingsplannen" Buitengebied Gendringen" met bestemming 

"Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden en "Buitengebied Wisch" met de bestemming 
"Agrarisch, Agrarisch met landschapswaarden" 
Het gebruik van de gronden is in strijd met artikel 4 lid 1 en 5 lid 1 van het bestemmingsplan 
"buitengebied Wisch" (gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid) en artikel 5 lid 1 en 6 lid 
1 van het bestemmingsplan "buitengebied Gendringen" (gronden zijn bestemd voor agrarische 
bedrijvigheid). In de bijlage is aangegeven voor welke mastlocatie dit van toepassing is. 

Op grond van artikel 2.12, lid 2 van de Wabo zoals dit artikel luidde ten tijde van het indienen van de 
aanvraag af te wijken van het bestemmingsplan voor een termijn die eindigt drie jaar na het 
onherroepelijk worden van het rijksinpassingsplan. De gronden dienen voor het aflopen van de 
termijn weer in overeenstemming met de voorschriften van het bestemmingsplan te zijn gebracht. 

Behandeling zienswijzen 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van 
de eerste fase voor de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel380 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 Zienwijzen DW380 vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die 
niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. 

Tege_n het ontwerp van dit besluit zijn een of meer specifieke zienswijzen ingediend. In de genoemde Nota 
van Beantwoording Zienswijzen DW380 vindt u de reacties op de inhoudelijke punten. 

De Nota van Beantwoording Zienswijzen DW380 maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het 
ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de Nota van Beantwoording Zienswijzen 
DW380 is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 

Voorwaarden 
De gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 van de Mor dienen, uiterlijk drie weken 
voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handelingen aan het team Vergunningen te 
worden verstrekt; 
De gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7 lid 3 van het Mor verwijzend naar artikelen 
2.2, eerste lid, onderdelen c tot en met h, en tweede tot en met zesde lid van het Mor dienen, uiterlijk 
drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handelingen aan het team 
Vergunningen te worden verstrekt; 
Met de bouwwerkzaamheden mag niet eerder worden begonnen dan nadat op de bovenstaande 
gegevens de goedkeuring van het team Vergunningen is verkregen; 

Voorwaarden herplant 
Herplant zoals aangegeven in het landschapsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem
Wesel, traject Doetinchem-Duitse Grens van Jhon van Veelen. 
Niet aangeslagen beplanting dient binnen twee jaar te worden vervangen; 
Het aantal te verwijderen houtopstanden zal zo klein mogelijk zijn om de werkzaamheden uit te 
kunnen voeren. 
Alle gekapte bomen worden ter plaatse gecompenseerd om het bosgebied aaneengesloten te 
houden en de EHS functie te behouden. 

Mededelingen 
Indien u bij graafwerkzaamheden of boringen in de grond iets tegenkomt waarvan u weet, dan wel 
redelijkerwijs kunt vermoeden dat het een monument of een deel van een monument is (in roerende 
of onroerende zin) dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Tevens dient u hiervan per direct de gemeente in kennis te stellen. 



Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft u tevens een uitwegmelding bij ons ingediend. 
Deze maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning. De acceptatie van de uitwegmelding is 
gelijktijdig met de vergunning verzonden. 

Start/gereed melden bouw 
De start van de bouw dient u één week van te voren te melden (formulier Melding aanvang 
bouwwerkzaamheden) Tevens moet u het gereedkomen van de bouw melden (formulier Melding einde 
bouwwerkzaamheden). Indien u de start of het gereedkomen van de bouw niet meldt en/of niet 
overeenkomstig de vergunning bouwt, loopt u het risico dat tegen u strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk 
wordt opgetreden. Hiertoe behoort b.v. het stilleggen van de bouwwerkzaamheden. Daarom adviseer ik u de 
bouwregels in acht te nemen en eventuele wijzigingen te bespreken met de afdeling Wijken en Beheer, team 
handhaving. 

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 herstel wet 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. 

Tot slot 
Als u nog vragen heeft kunt u een bezoek brengen aan de publieksbalie in het gemeentehuis, 
Staringstraat25 ,jnGendringen. Als dit niet mogelijk ,is, neemt ,u dan gerust contact met mij .op. 
'U kunt rriijbellen via het algemene telefoonnummer (0315)292292. 

Datum besluit: 23-4-2015 

Namens burgemeester,efi~ethouders, 
met vriendelijke,gr'Óêt~ 

;}?-:~;/~j~ 
i,;#' "r',z/:'7~1) 

(~~en1jl~t~~;~~/ 
"'[eam Vergunningen 

De houder moet ervoor zorg dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op 
eerste aanvrage aan de toezichthouder ter inzage wordt gegeven. 
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Activiteitenbesluit Internet Module (AlM) 26-08-2014 

Melding Activiteitenbesluit 
Hierbij doe ik, mevrouw Esther van Zundert (namens de heer Reinder Peterse), melding van de verandering van 
de inrichting 150kV station Ulft. Het voor de melding gebruikte e-mail adres is esther.van.zundert@tennet.eu. 

Vragenboom niet doorlopen 
U hebt er voor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te 
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van 
toepassing zijn samen te stellen. 

Gegevens melder 

Naam melder: mevrouw Esther van Zundert 

Adres: Postbus 718 
6800 AS ARNHEM 

Telefoon: 06-27060630 

Fax: 

E-mail: esther. van .zundert@tennet.eu 

G d "" "" ht" , eg:ev;ens ,' :r.IJver l n ,rf,C: ' ,. ;In·g 

Naam drijver: de heer Reinder Peterse 

Telefoon: 06-21 88 00 44 

Fax: 

E-mail: 

Gegevens inrichting 

Naam inrichting: 150kV station Ulft 

Perceel : I Sectie: IT4786I 

Bouwplan: Naam bouwplan: 

Nummer bouwplan: 

Toelichting locatie: 

KvK nummer: 09036504 

Type bedrijf: onbekend 

Reden van melding: verandering 

Correspondentieadres melding 
Correspondentie sturen naar het adres van de melder. 

Gegevens verandering inrichting 

Correspondentienummer: nrvgf4zc6o Pagina 1 van 2 
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Activiteitenbesluit Internet Module (AlM) 26-06-2014 

Datum verandering: 26-08-2014 

Omschrijving: In het kader van project Doetinchem- Wesel 380kV wordt de ondergrondse aansluiting van 
het station op het 150 kV net verplaatst van de noordzijde van het station naar de zuidzijde 
van het station. Aan de transformatoren of in het transformatorgebouw zelf vinden geen 
wijzigingen plaats. 

Bijlage meezenden: Ja 

Extra informatie bij de melding 
De startdatum van de werkzaamheden is afhankelijk van de werkplanning van project Doetinchem-Wesel 380kV. 
Deze melding hoort bij omgevingsvergunning 150kV werkzaamheden Gemeente Oude IJsselstreek. 

Bijlagen geüpload 

Bijlagen op papier 
U moet de volgende bijlagen op papier toesturen aan het bevoegd gezag. 

Situatieschets van de inrichting en in de omgeving gelegen gebouwen (schaal minimaal 1 :1 0.000 en een 
noor.qpijl) 
Toelichting op de aard en omvang van de geWijzigde activiteiten/processen 
Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag) 
Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag) 

Gegevens bevoegd gezag 

Gemeente Oude IJsselstreek 
Afdeling VH taakveld Milieu 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 

Correspondentienummer 
Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, onderstaand nummer als correspondentienummer 
gebruiken? 

Correspondentienummer: nrvgf4zc60 

Datum en tijdstip melding: 26-08-2014 14:35 

Correspondentienummer: nrvgf4zc6o Pagina 2 van 2 
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