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Geachte heer, mevrouw,

Rijkscoördinatiereqeling :

ln artikel20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1

ü" ç"r.- |
is bepaald dat op

Doetinchem-Wesel 380 kV

de beslu
dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld i

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 vanEZ 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 EZeen 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 I 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 apart
geïnformeerd.

Aanduidino beroepsproced ure:
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.

Toestemminq werkzaam heden :

Middels dit schrijven en de gestempelde aanvraag heeft u toestemming voor het uitvoeren van
de werkzaamheden voor het tracé Doetinchem-Wesel 380 kV gedurende een periode van 3 jaar
vanaf het moment dat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Deze toestemming omvat
het geplande tracé voor het aanbrengen van de bovengrondse kabels boven provinciale wegen
zoals ingetekend op de bijgevoegde tracékaart en detailfoto's. Voor het aanleggen van (tijdelijke)
uitwegen, kappen van bomen en het uitvoeren van de werkzaamheden aan het 150 kV tracé
volgen afzonderlijke toestemmingen.

Deze toestemming is gebaseerd op de volgende, bij deze toestemming behorende bijlagen
- Begeleidend schrijven voor aanvraag vergunning d.d.27-03-20'14
- Aanvraagformulier wegenverordening Gelderland 2010 d.d. 28-03-2014
- Bijlage 1; overzichtskaart 380 kV werkzaamheden d.d.25-03-2014
- Bijlage 2; kaartenboek Provincie Gelderland d.d.25-03-20'14
- Bijlage 3; toelichting kruisingen d.d.28-03-2014

Behandelino 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. ln 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.

Verkeersmaatreqelen:
U wordt erop gewezen dat u, in het kader van de (verkeers)veiligheid voor de weggebruiker en
uw medewerkers de benodigde verkeersmaatregelen dient te treffen, e.e.a. conform de
richtlijnen werk in uitvoering 96a en 96b van het CROW, uitgave april 2005. De Publicatie is te
bestellen bij de CROW te Ede. De op uw situatie van toepassing zijnde verkeersmaatregelen
dienen ten minste 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden
aangeboden aan de provincie Gelderland i.v.m. vergunningstermijn voor het plaatsen van
verkeersmaatregelen. Om de maatregelen vooraf te bespreken dient er contact te worden
opgenomen met het wegendistrict noord, de heer P.J. Wegdam 088-880 7100 of wegendistrict
zuid, de heer R. Sangers of G. Vermeer, 088-880 7200.
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Veiliqheidskledino:
U bent verplicht zorg te dragen dat allen, die zich tijdens het uitvoeren van de ontheffingswerken
op of langs de Provinciale wegen bevinden, veiligheidskleding dragen dat is uitgevoerd in
fluorescerend oranje kleur en duidelijk waarneembaar is. Op de kleding moeten
retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht volgens'Richtlijnen en
specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden'.

Schade:
Na voltooiing van de werkzaamheden moet u het provinciaal eigendom eniof het eigendom van
derden achterlaten in de staat waarin deze oorspronkelijk was/waren.

U moet alle redelijkenruijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de provincie of
derden door uw werkzaamheden schade lijden.

U bl[ft tot één jaar na de uitvoering van het werk aansprakelijk voor alle gedurende deze tijd
ontstane schade, ook voor schade door nazakken en slechte afwatering, tenzij door u wordt
aangetoond dat deze schade geen gevolg is van het uitgevoerde werk.

Eventuele schade die wordt toegebracht aan werken en/of eigendommen van de provincie eniof
van derden, waartoe ook verzakkingen worden gerekend, moet door u, op uw kosten, naar
behoren worden hersteld. Dit ter beoordeling en ter goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Bij
nalatigheid wordt dit door of namens Gedeputeerde Staten op uw kosten gedaan. De termijn
waarbinnen herstel moet plaatsvinden wordt door of namens Gedeputeerde Staten bepaald.

Aanvang werkzaamheden:
Op het moment dat de definitieve planning van de uit te voeren werkzaamheden bekend is dient
hiervan melding te worden gemaakt bij de provincie Gelderland onder vermelding van
bovenstaand zaaknummer. Hiertoe dient contact te worden opgenomen met wegendistrict noord,
088-880 7100 of via

De medewerkers wegbeheer van het Wegendistrict Gelderland Noord en Zuid zullen erop nazien
dat voorgenoemde veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.

i*:-"1)\/l' ttlCi i ('i lrr ¡'nFHf r\ù'll
:iû/t

¡:Ì \ ii \¡ I I, .r.,¡í,,1;¡g ¿lr þ';r.i11cir: lt decloo¡'C '; r¡¡-¡1''¡1 1¡r il

i¡;.r.r j ifj.r,,â.'r:i ¿airuwrlce!rlllr-¡(,)lleendeali'i 'i'ìcf)lltrl'-i )

h'let hooiU V\/":i-!;'trl "r't:i

EXI]II/îFLAAR, VOÜiì:
WHHruV2
Aanviager
Ster-¡! ìirr-liìt

BOW-.rtchief

Pagina 3 van 3



@TF,[!-[|,FJ

Postbus 7l 8, 6800 AS Arnhem, Nederland

Provincie Gelderland
T.a.v. De heer P.J. Wegdam
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Nederland

DATUM

ONZE REFERENTIE

EE}IANDELD OOOR

TELEFOON OIRECf

E-MAIL

AANTAL BIJLAGEN

27 maarl2Q14
000.133.11 0234047
Gerda Heemskerk
026 373 3605
oerda. heemskerkGDtennet.eu

P[?OV[ NC I E G E tDER.Iì-,AN] Ð

BETREFT: AANVRAAG VERGUNNING WEGENVEROROENII,IG GELDERLANO 2010

Geachte heer Wegdam,

Voor het project Doetinchem-Wesel 380 kV ontvangt u hierbij een aanvraag om vergunning op basis van

arlikel 2.2, lid 1 c, Wegenverorden ing Gelderland 20 1 0.

Om de aanleg van het project Doetinchem-Wesel 380 kV mogelijk te maken, worden de volgende

werkzaamheden aangevraagd :

. Het aanbrengen van bovengrondse hoogspanningsdraden tussen masten over meerdere provinciale

wegen.

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is ingevolge artikel 20c Elektriciteitswet lid 2 de

rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing. Hierbij is de minister van

Economische Zaken de aangewezen minister voor de coördinatie.

1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift van deze

aanvraag aan de minister van EZ te versturen. TenneT TSO B.V. zal er echter voor zorgen dat de minister

van Economische Zaken een exemplaar van deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te

sturen.

2. ln reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van u verwacht

wordt een ontwerp-besluit gereed te hebben.

TenneT TSO B.V. Bezoeftadres Utrechtseweg 31 0, Arnhem Pootadrer Postbus 71 8, 6800 AS Arnhem
Factuur¡drcs Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handolsroglstor Arnhem 091 55985
Telefoon 0800 83 66 38 I Fax 026 373 11 12 lnternot wwutennet.eu
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3. Het ontwerp-besluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan TenneT TSO 8.V., maar aan de minister van

Economische Zaken.

De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag:

Aa nvraagfo rm u I ie r ve rg u n n ing Wegenve ro rd e n ¡ n g

Bijlage 1 Tracékaart 380 kV

Bijlage 2 Overzichtstekeningen kruisingen provincialewegen

Bijlage 3 Toelichting

Een volledig overzicht van de vergunningsgegevens vindt u ook op het bijgevoegde vrijgaveblad. Wij merken

op dat het aanvraagformulier verwijst naar artikel 2.2, lid 1 b Wegenverordening Gelderland 2010. Lid 1 b

heeft betrekking op het graven of op andere wijze aantasten van een provinciale weg, daarvan is in dit
project geen sprake. De aanvraag heeft betrekking op artikel 2.2,lid 1c, te weten: andere

werkzaamheden.,.boven de weg. Omdat hiervoor geen aanvraagformulíer beschikbaar is, zoals met u

overeengekornen dit formulier gebruikt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. ln geval van inhoudelijke vragen of
onduidelijkheden verzoeken wij u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor

contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Jol Moors van Bureau

Energieprojecten, tel. 070 379 8979.

Hoogachtend,

TenneT TSO B.V

Klaas Bakker
Manager Large Projects
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Ef,F*[}-T,FJ VOLMACHT

oNDERwERp volmacht vergunningsaanvragen Doetinchem-Wesel 380 kV

Ondergetekende:

De heer ir. B.G.M. Voorhorst, in zijn hoedanigheid van operationeel directeur van TenneT TSO 8.V.,
gevestigd te Arnhem (hierna te noemen "TenneT") en als zodanig bevoegd TenneT te dezer zake te

vertegenwoordigen, verklaart door ondertekening dezes machtiging te verlenen aan:

Klaas Bakker, werkzaam bijTenneT als manager Large Projects,

Om namens TenneT alle vereiste vergunningen en/of ontheffingen en/of (publiekrechtelijke) toestemmingen

aan te vragen voor haar project Doetinchem-Wesel 380kV.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Arnhem, maart2014
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operationeel directeur
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Aa nvraagfo rm u I ier Wegenverkeerswet

Doetinchem-Wesel 380 kV
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Afdeling Vergunni ngverlening
Team Klant Contact Centrum (W/KCC)
Postbus 9090
6800GX ARNHEM
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GELDERLAND

LET OP! De behandelingstermijn is 8 weken!

Ve¡zoek om vergunning van ertikel 2.2,aad lb, Wegenverordening Gelderland 2010
voor het greven of op andere wijze aanta¡ten van een provinciale weg

VUL IN MET BLOKLETTERS

Naam bedrijf/organisatie TenneT TSO BV

Contactpersoon Gerda Heemskerk

(Voorlelter(s)/Naam)

Straatnaam/huisnummer Utrechtseweg 31 0

en/of Postbus Postbus 716

Postcode/Plaatsnaam 6800ASArnhem

Telefoonnummer 026 3733605 (secretadaat)

Mobiel

E-mail Gerda.Heemskerk@tennet.eu (secretadaat)

Website nruw.tennet.eu

Wordt de vergunning aangevraagd ln opdracht van een ander bcdrljf/organisatie?
Zo ja, vul gegcvens dan hler In: '
Naam bedrijf/organisatie

Contactpersoon

(Voorletter(s)/Naam)

Straatnaam/huisnummer

en/of Postbus

Postcode/Plaatsnaam

Telefoonnummer

Mobiel

E-mail

Website

Pr-ìO\rfh¡ctl: G ¡_iJi-[TIl ,t\FirD
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Vezoek om een vergunnlng van añikel 2.2, Ld lb, Wegenverordening Gelderland 2010 voor het graven of op
andere w[ze aantasten van een provlnclale weg:

Provinciaal wegnummer N betreft meerdere provinciale wegen, zie ovezicht in bijgevoegde toelichting

Naam provinciale weg

Plaats

Gemeente gemeenten Doetinchem en Oude lJsselstreek

Datum uitvoeren werk- 1 juni2015

zaamheden

' BIt de aanvraag toevoegøn: een volmachtvan het bedñjflorganisatie wdawoor u de werkzaamheden ullvoe¡L
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Afdelin g Vergunningverlening
Team Klant Contact Centrum WKCC)
Postbus 9090
ô8OOGX ARNHEM

De werþaamheden
vinden plaats bij km

Beschrijving van de werk-
zaamheden die venicht
zullen worden

De werkzaamheden worden
verricht ten behoeve van
het:

x

rov, nct e

GELDERLAND

T,b.v de realisatie van een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen
Doetinchem en Wesel (D.) worden draden getrokken tussen masten over provinciale
wegon. Zie bijlage 2 voor detaíltekeningen kruisingen.

I aanbrengen en gebruik maken van kabels

! aanbrengen en gebruik maken van leidingen

I onderhoud aan kabels

I onderhoud aan leidingen

fl wijzigen van bestaande kabels

I wijzigen van bestaande leidingen

@ anders, namelijk:

aanleg bovengronds hoogspanningstracé 380kV. Bovengrondse kruisingen.

U moet als hfilage btJ deze aanvreag (ecn) tekening/tekeningen bijvoegen, van de een tc leggcnfte wijzigcnl
te onderhouden kabels enlot leidtngen. Tevens moet u (lndlen nodig) een veil<eersplan volgens het
CROW-handboek blJvoegen (l n vl¡'lvouQ,

Aantalbijlagen

Dagtekening

Plaats

I s / ¿'¿,,"
Ondergetekende vcrleent hlerbfl:

(ô wel

C geen

toestemming voor digitale vezending van stukken.

îJ 
handteÈening

Het aanvraagformuller (ondeñekend) mct bflage(n) per post
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PROVINCIE GELDERLAND
Afdellng Vergunningverlenlnglteam KCC
Postbus 9090
0800 GX Arnhem

òf

Het aanvraagformuller (OndCfteften¡Ð met bijlagen per ma¡l
post(@gelderland.nl

Niet ondertekende aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.
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VERGUNNINGSGEGEVENS

28mær12014
000.133.1f o234O47

oNDERwERp Vergunningaanvraag realisatie 380 kV-tracé Doetinchem - Wesel, onderdeel vergunning

Wegenverordening Gelderland 201 0

PROV!NICIE GE[-DERI./\N1D

DATUM

REFERENT E

Paraaf voor
vriioave

Bijlage Naam - kenmerk - revisiedatum Gezien engineer

'l Tracékaart 380 kV Àrl Â r¡an ¿{ar tllla+

Kenmerk:
A:\p_dw380\prod ucten\vergunningen\
140325p_dw380_VKA2 5V_43
d.d. 25 maart 2014

R.J. van2 Overz¡chtstekeningen kruisingen provinciale
weSen

Kenmerk:
A:\p_dw380\productenþergunningen\
140325_mastenboek_vka_2_SV
d.d. 25 maart 2014

M.A. Vl¡et

Vl¡et3 Toellchtlng
Kenmerk: 000. I 33.1 1 0234047
d.d. 28 maart 2014

d.d. >o-Zaaknr. 7et 20

bedoeld in de door GE4eputeei'de 'St.:.iîn

bedrijf verleende alE"' r ¡ene ontheliing'
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