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Op 20 juni 2014 heeft u een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit kappen. 

Het gaat om het kappen van diverse bomen/houtopstanden staande in het (toekomstige) trace van de 380 

kV Hoogspanningsverbinding welke globaai zal gaan lopen tussen de grens met Duitsland bij Voorst en de 

grens met de gemeente Doetinchem bij Terborg en deel zal gaan uitmaken van de Hoofdverbinding Wesel-

Doetinchem. 

In deze brief geef ik onze reactie. 

Beslu it 

U krijgt, op basis van de Bomenverordening Gemeente Oude IJsselstreek, van ons een vergunning voor het 

kappen van de navolgende bomen / houtopstanden in het bovengenoemd trace : 

• 1 populier; 

• 1 paardekastanje; 

• 3 esdoorns; 

• 12 lindes (10 stuks worden meer 30% gesnoeid); 

• 1 els (meerstammig); 

• 5 eiken (3 stuks worden meer dan 30% gesnoeid); 

• 4 cypressen; 

• houtopstand (elzenbosje); 

Onderstaande bomen zijn ook aangevraagd maar zijn op basis van de gemeentelijke bomenverordening 

vergunningvrij. 

• heesters/coniferen (taxus on sierkers). 

• 4 sierkersen 

Overwegingen 

Het belang voor de aanleg van de 380 kV hoogspanningsleiding weegt in dit geval zwaarder dan het belang 

van de bomen. Temeer er een Iandschapsplan is opgesteld waarin de bomen worden gecompenseerd on er 

een verbetering van het landschap ontstaat. 

Het team Buitendienst/beheer heeft daarom ook positief geadviseerd maar wel is besloten om een 

herplantplicht op to leggen. 
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Voorwaarden herplant 

1. Herplant zoals aangegeven in het landschapsplan 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel, 

traject Doetinchem-Duitse grens. 

2. Niet aangeslagen beplanting dient binnen twee jaar to worden vervangen; 

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 Zienwijzen 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 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 to passen. 

Algemene voorwaarden 

Het is verboden dieren to verstoren (broedseizoen). Dit houdt in, dat als zich in de boom/bomen den of 

meerdere nesten bevinden er niet mag worden gekapt. 

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 hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV 

gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoOrdineerd door de minister van 

Ecanomische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grand 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 een van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV . 

Daarom is ook op dit besluit de rijkscoordinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZ heeft een geco6rdineerde 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 regionals 

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 2014 tot en met 6 november 2014 ter inzage 

gelegen; 

er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 7 en 8 oktober 2014, waarbij de mogelijkheid werd 

geboden mondeling zienswijze naar voren to 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 genformeerd. 

Leg es 

De leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bedragen € 30,--. 

Voor betaling van dit bedrag kunt u gebruikmaken van bijgevoegde acceptgiro. 



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 hersteiwet 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 to vermelden dat de Crisis- en hersteiwet van toepassing is. 

Bezwaar leges 

Als u het met de hoogte van het legesbedrag niet eens bent, dan heeft u de mogelijkheid om daartegen 

binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit gemotiveerd bezwaar to maken bij de heffingsambtenaar 

van de gemeente Oude Usselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. 

U moet daarin aangeven waartegen u bezwaar maakt en vooral waarom. 

Nadere informatie 

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen. lk ben to bereiken via telefoonnummer (0315) 292 292. 

Namens burgemeester en wethouders, 

met vriendelijke groat, 

Ingrid Teunissen 

Team Vergunningen 

Bijlage: acceptgiro 






