
!3L.\'.'ij[, 

van 

WHHNV2 
Aanvrager 
Skwl)lunt 
BOW-srchiet 

~~~ _p-rovincie 
GELDERLAND 

Per_ 
VonJomsoweg Sa 
7231 PA 
wams .. kI 
lel: 088-8007100 
fa>c 0575-530186 

Aan 
Zaaknummer 
Bülage(n) 

TenneT TSO B.v. 
2014-009543 
Gestempelde aanvraag Tracé Doetinchem-Wesel 150 kV 

Geachte heer, mevrouw, 

RijkSOOOldinatieregeUng: 
In artikel20a, eerste lid van de Elektriclteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor 
d~ project de rljkSOOOldinatieregefing als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening 
van toepassing Is. Dat wil In órt 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 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 rijkscoOrdinatieregeling van toepassing. 
De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 
hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV bevorderd. Ondertlavig 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 Staatscouran~ 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 B 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 Staatscouran~ 
enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere 
insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart 
geTnformeerd. 

Aanduiding beroepsprocedure: 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bÜ 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 redelijkelWijs niet kan worden verweten dat 
hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende beslutt kan 
ook beroep instellen. 

Rilksdlenst voor Ondernemend Den Haag 
Nederland 
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Op dit besluit is d • ",;d~ en " 'on-toepassi ~l.ilê'tekentf 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. 

Toestemming werkzaamheden: 
Middels dit schrijven en de gestempelde aanvraag heeft u toestemming voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden voor het tracé Doetinchem--Wesel 150 kV gedurende een periode die eindigt 
3 jaar na Inwerkingtreding van het Inpassingsplan. Voor zover de aangevraagde 
werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder b van de 
Wegenverordening Geldertand 2010, betreffen dit werkzaamheden met betrekking tot kabels met 
een openbare functie zodat toestemming voor deze werkzaamheden verleend kan worden. Voor 
de aangevraagde werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 onder c kan eveneens 
toestemming verleend worden Deze toestemming omvat het geplande tracé voor het 
aanbrengen en/of amoveren van de ondergrondse en (tijdelijke) bovengrondse kabels boven 
provinciale wegen zoals ingetekend op de bijgevoegde tracékaart en detailfoto's. Voor het 
aanleggen van (tijdel~l<e) uitwegen, kappen van bomen en het uitvoeren van de werkzaamheden 
aan het 380 kV tracé volgen afzonderlijke toestemmingen. 

Deze toestemming is gebaseerd op de volgende, bij deze toestemming behorende bijlagen: 
Begeleidend schrijven voor aanvraag vergunning d.d. 2Q..06..2014 
Aanvraagfoonulierwegenverordening Ge/dertand 2010 d.d. 2Q..06..2014 
Bijlage 1; overzichtskaart 150 kV werkzaamheden d.d. 12-06-2014 
Bijlage 2; kaartenboek Provincie Gelderland d.d. 06-06-2014 
Bijlage 3; rapportage Grontrnij horizontaal gestuurde boringen d.d. 15-08--2014 
Bijlage 4; globaal werkplan d.d. 16-08--2014 

Behandeling zienswijzen: 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzage/egging van de 
ontwerpbesluiten van de eerste fase voor de hoogspanningsverbinding Ooetinchem-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 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. 

Verkeersmaatregelen: 
U wordt erop gewezen dat u, In het kader van de (verkeers)veiligheid voor de weggebruiker en 
uw medewerkers de benodigde verkeersmaatregeien dient te treIfen, e.e.e. conform de 
richtlijnen werk in uitvoering 96a en 96b van het CROW, uitgave april 2005. De Publicatie is te 
bestellen bÜ 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 Gelderiand 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 de heer G. Vermeer, 088--8807200. 

Beperking werktijden: 
Op meerdere provinciale wegen gelden bloktijden waarbinnen gewerkt mag worden. Afhankelijk 
van de manier van uitvoer van de verschillende werkzaamheden zal dn meegenomen worden in 
de verkeersmaatregelen. 
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Veiligheidskleding: 
U bent verplicht zorg te dragen dat allen, die zich tijdens hel uitvoeren van de ontheffingswerken 
op ol langs de Provinciale wegen bevinden, veiligheidskleding dragen dat is uitgevoerd in 
flucrescerend oranje kleur en duidelijk waameembaar Is. Op de kleding moeten 
retroreflecterende zilverkleurige biezen en sbips zijn aangebracht volgens 'Richtlijnen en 
specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden' . 

O-mefing ter plaatse gestuurde boring: 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient er een O-meting te worden uitgevoerd ter hoogte van 
de boring. Voor het vooraf bespreken van de O-meting kan er conIact worden opgenomen met 
een van de vermelde conIactpersonen van wegendisbict Noord of Zuid. Tevens dient er, 6 
maanden na verrichting van de werkzaamheden, een revlsiemeting te worden u~gevoerd. De 
houd(st)er van de vergunning dien~ na oplevering van de werkzaamheden, het rapport van de 
revisiemeting te zenden aan het Wegendlsbict Gelderland Noord, Vordenseweg 5a, 7231 PA 
Warnsveld, la. v. de heer J. Rooding. Nadere afspraken hierover kunnen eveneens gemaakt 
worden bij het vastieggen van de O-meting. 

Schade: 
Na voltooiing van de werkzaamheden moet u het provinciaal eigendom enlof het eigendom van 
derden achterlaten In de staat waarin deze oorspronkelijk waslwaren. 

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

U blijft 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 u~gevoerde werk. 

Eventuele schade die wordt toegebracht aan werken enlof eigendommen van de provincie enlol 
van derden, waartoe ook verzakkingen worden gerekend, moet door u, op uw kosten, naar 
behoren worden hersteld. Oft ter beoordeling en ter goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Bij 
nalatigheid wordt dit door ol 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 Gelderiand onder vermelding van 
bovenstaand zaaknummer. Hiertoe dient conIact te worden opgenomen met wegendistrict noord, 
088·8807100 ol vla post@gelderland.nl. 

De medewerkers wegbeheer van het Wegendisbict Gelderiand Noord en Zuid zuDen erop nazien 
dat voorgenoemde veiligheidsmaatregelen getr.o •. tI .. e_,n. _z.l,j.n ... 
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Mfe!Ing Vergoon/ngvellen!ng 
Team l<Iant Contact Centrum (WIKCC) 
-.9090 

_p-rovincie 
"""",",_"",~L..U"" GELDERLAN D 6800 GX ARNHEM 

De~ 
\linden pIaaIs bij km 

~VII1de~
zaamheden cie verrIctrt 
zulen worden 

De W8!1czaatnheden_ 
venic:ht len behoew van 
het: 

x 

T.b.v. de 1SOkV ClIldenIiIen van helproJed OoeClnc:hem·W ... eI38OkV-*, 
boven provInc:ia!& wogen; 1. "..mat .. 1Ie 150kV kabeII angeIegd, 2. qdelIke 150kV 
kabels _gelegd en 3. _15OkVdraden~. 

IZI aanbrengen en gebruik maken ven kabeIa 

o aanbrengen en gebJUlk maken ven lelcfnoen 
o onderhoud aan kabels 

o ondeff1OUd Il8llIe1di tgen 

IZI ~ van _Idd kabels 

o wijzigen ven b_ende leidingen 

lil ""'*-. namelijk: 
Aanleg ondersronds en bovensronds hOOfl5Pann~ lSOkV alsmede ~Ioop 
bowngronds hoogspannfnsstracé l5OkV. Het betreft zodoende de boYontJrondse 
en ondergrondse knJ/s/ngen met provInda/e _ alsmede de sloop van 
bovençondse knJfsjngen met pro\llndale wegen. 

u _.,. biJ. bQ due Nnvrug (-J I.ekanlng/lJlklHllflgon bfJvoellen, ..... ,. un te "-"'" wijl1gen! 
te ondotfIouden ~ MIof MkIIngen. r ......... moet u (Inden nodig) _ ""'*-spIan voIgons hef 
CROW-hIltldboMr bft/ofIgen (In "qt.oud). 

Aantal bijlagen 

Dagtekening 20 juni 201-4 

P/aals Amhem 

Onde'1lotekende werlMnt h"m~: 

liW<!l 

('geen 
toestemming voor digltele verzending WIl alukken. 
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Het unvraogfonnuHer londt!1tl<tnd) met blJlago{n) ptI' post ..... nur: 

PROVINCIE GELDERLAND 
Afdeling Vergunnlngverlenlng/INm KCC 
P-.9090 
1800 GX ArnlHIm 

Legl's/<osten: d, '! ___ ."_. 1 ". ~ ... .J 

r ,',jo (' [~ 

r~"'~=r ~cg"""~h~(ë'jl ~ ..... :'" 'hj I 
He! aanvraagformulier IOOde!tl!lutnd) met bIjlagen per mail naar: .. -'- -' ..... . -"-
IJOIIIOgllderiand.nI 

Niet ondertekende aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. 
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Afdefing Vergunnlngvertenlng 
Taam Klant Conta<:t Centrum (W/KCC) 
Postbus 9090 
6800 GX ARNHEM 

_p-rovincie 
""<.NIIO' GELDERLAND 

LET OPI De behandelingstermijn is 8 weken I 

Verzoek om vergunning van altikel :U, lid tb, WegenveronIenIng Gelderland 2010 
voor het graven of op and ... wijze untnflln ven een provIncIa" weg 

VUL IN MET BLOKLETTERS 

Naam bedrijf/organisatie TenneT TSO BV 

Contactpersoon Gerda Haemll<elk 
(VoorIeIIer(s)INaam) 

StlaatnaarnihulonummerUtrechtaeweg 310 

enIof Postbus Poa1bua 718 

PostcodeIPIaatanaam 6800 AS Arnhem 

Telefoonnummer 026 3733605 (secretar1aat) 

Mobiel 

Wordt de vergunning aangevraagd In opdracht ven .. n ander bedrijf/DrII.nlHlfe? 
Zo ja, vul gegeven. dan hier In: • 

Naam bedrijf/organisatie 

Contadperaoon 

(VOOJ1etter(s)/Naam) 

S1raatnaamillUlsnummer 

enIof Postbus 

Postcode/P1aafllnaam 

TeiefoolVlummer 

Mobief 

&mail 

Website 

r-----. rrc~ltlr 'r'''''''' r::r.r r.-"'-r:~' ,.. ~'r: --~---~ 
1-=:--'--0-' _... . .. -----------

2.r; : !C' 'la LI:t - 009,~'tld u .~k o~. _:} {',,_ 
B(,\.:I;~· v, i~ m::.,C!,\fY,:w' iJ! b::dodd in de (10:), (', 11 

\!<::ll bi. :tiuli~nci ."tll UN bc.QrlJf ve'ILCflû(; ü:" ... 1\\-' 0.··.· 

Legesl<os!"n: 6 (j , q c, 
EXr:MPLMH voon: 
VVl-iH/VI12 

f\.<lnW'lIJBr 
St';t!I![Jvnt 
BOW-<J[dl;cf ~ 

Venoek om Hn vergunning van artikel 2.2, lid 1 b, Wegenverordening Galdenand 2010 voor hal graven of op 
andere wijze aa_n van .. n provIncIa" weg: 

Provlndaal wegnummer N betreft meerdere provinciale wegen, :de overzicht In bijgevoegde toelichting 

Naam provinclal. weg 

Plaats 

Gemeente gemeenten Ooetinchem en Oude IJsseistreek 
Datum UItvoeren werk- 1 juni 2015 
zaamheden 
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~ Taklng powerfurther 

Aanvraagformulier ontheffing Wegenverkeerswet 

Doetinchem-Wesel 380 kV 

Lego8kosten: {I:i . CJ It 
Paraaf afdl3t1ng BOW/Wegendistrlc.too 

I lIL >7-1 I 
EXEMPlAAR VOOR; 

VVliHNV' ~ Aanvrager 
Steullpunt 
BOW.arcllief 



VOLMACHT 

ONOfRWERl' volmacht vergunningsaanvragen Doetinchem-Wesel 380 kV 

Ondergetekende: 

De heer Ir. B.G.M. Voorhorst In Zijn hoedanigheid van operatIoneel directeur van TenneT TSO B.v., 
gevestigd te Arnhem (hierna te noemen "TenneTj en als zodanig bevoegd TenneT te dezer zake te 
vertegenwoordigen, vel1daart door ondertekening dezes machtiging te vertenen aan: 

Klaas Bakker, werkzaam bij TenneT als manager Large Projects, 

Om namens TenneT alle verelste vergunningen en/of onllhefllngen en/of (publiekrechtelijke) toestemmingen 

aan Ie vragen voor haar project Doetlnchem-Wesel 380kV. 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 

Arnhem,.2.i:L maart 2014 

Ir. B. 
operatloneel directeur 

,....-'-
pr,C~I:r·,J(:f;- (..rrJ:'p; :' r'T"' 

~r~-:,;,-w/-~'~ó;~ ~ 4:~(-~~.:~2i _.Q ~ ..• ·Î~~j 
Ül \' ,r v, r. I!!',/r- In ;,.!!~: ;J' 1.- 'j~ ," \1 I" ei,', (J','." In! 
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TenneTTSO B.V. 
CA,... 19 jul1I2014 
OMZEiCSUSCiE 000.133.110254537 
PAGtNA 2 van 2 

Oe volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag: 

Aanvraagformulier wrgunnlng Wegenwronfening 

Bijlage 1 OVerzichtskaart wer1<zaamheden 150kV 
Bi,iage 2 Silualielekenlngen kruisingen 
Bijlage 3 Technische tekeningen boringen 

Bijlage 4 Globaal werkpfan 

Een volledig overzicht van de vergunningsgegevens vindt u ook op het bijgevoegde vrijgaveb!ad. WIJ merken 
op dat het aanvraagformulier V9IWIjst naar artl1<eI 2.2, lid 1 b Wegenverordening Gelderland 2010. Lid 1 b 
heeft betrekklng op het graven of op andere wijze aantasten van een provinciale weg. Oe aanvraag heeft 

echter ook betrekking op artikel 2.2, lid 1e, te weten: andere werkzaamheden ... boven de weg. Omdat 
hiervoor geen aanvraagformulier beschikbaar is, Is zoals met u overeengekomen d~ formulier gebruikt. 

WIJ vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In 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. 

Met vriendeNjke groe~ 
TenneTTSO B.V. 

------- Klaas Bakker 
Manager large Project. 

r---'-- ...... ------------------. 
PROVINClr: Gr:LOFR'h",:D 

Z,,<}knr, Zol'" ,Co~ S-t., Idd, 11 . o~_~QLî 
~',:ij~~ v<!o Insternrning ah, bcdoord in de daor (~fcj::~)'!l'·;"rd': S, ',:::-,n 

VHI Gl-Idt:!lland a<:n u ....... bc.drijfverleenc1e a!~' ,~nc oni;-"" ''J' 

Het hoofd W,:c:_ 11" .""ct 

Legeskosten: 6 cJl , 4~ 
Paraaf afdGling GOWNVcgendfslricten 
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Postbus 718, 6800 AS Amhom. Nedorian;f 

Provincie GeIde<1and 
T,a.v. De heer P.J. Wegdam _9090 
6800 GX ARNHEM 

BETREFr Aanvraag vergunning wegenverordenlng Gelderland 2010 - onderdeel 150kV werk2aamheden 

Geachte heer Wegdam, 

Voor hel project Doetinchem-WoseI380 kV, ondetdee! 150kV ontvangt u hierbij een aanvraag om 
vergunning op basis ven arlikel2.2, lid 1b en c, WegenverordenIng Gelderland 2010. 

Om de aanleg ven het project Doetfnchem-Wesel 380 kV, onderdeel l5OkV, mogelijk te maken, women de 
volgende werk2aamheden aangevraagd: 

• 

• 

Het aanbrengen van een permanente ondergrondse 150kV hoogspannlngaverbinding onder wegen 
in provinciaal beheer. 
Hel aanbrengen ven een tijdelijke bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding tussen masten 

over wegen in provinciaal beheer. 
Het amoveren van een bestaande bovengrondse 150kV hoogspanningsverbinding tussen masten 
over wegen In provinciaal beheer, 

Ten aanzien van uw besluH op deze aanvmag zal de rijkscoördlnatieregeling uil de Wel op de ruimtelijke 
ordening ven toepassing worden verklaard_ Hierbij is de minister van Economische Zaken de aangewezen 
mlnisler voor de coördinatie, 

1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift ven deze 
aanvraag aan de MinisIer van EZ te versturen. TenneT TSO B.V. zal er echter voor zorgen dat de minister 
van Economische Zaken een exemplaar ven deze aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te 
sturen. 

2. In 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, 

3. Het ontwerp-beslull, en later ook hel besluit, stuurt u niet aan TemeT TSO B,V., maar aan de minister van 
Economische Zaken, 

TenneT TSO B.V. B~rt. UtTtcf1tseweg 310, Amhem P~rt& Postbus 718, aaOOAS Arnhem 
F~ Postbus 428, 6800 AKAmhem Hand"~ Arnhem 09155985 
Tef4tfoon 0800 83 66 38 8 Fu 026 373 11 12 Im.m.t WhW.tennet.eu 



VRIJGAVEBLAD 
VERGUNNINGSGEGEVENS 

20 Juni 2014 
000.133.110254537 

ONDERWERP Vergunningaanvraag Project Doetinchem - Wesel 380 kV, onderdeel vergunning 

Wegenverordening Gelderland 2010 werkzaamheden 150 kV-net 

Biflage Naam - kenmer1< - revisiedatum Gezien engineer 

1 · Dvarzlchtskaart werkzaamheden 150 kV 
M.~Vliet · Kenmerk: b", 

l406llJl_dw380Jrajectkaart_lSOkV_A3 
d.d. 12 )un12014 

2 · SItuatietekeningen kruisingen M,A. van der Vliet 

· Kenmerk: 

~ 140606p_dw380_0verzlchtj'roY_Geld_A3 
d.d. 6 juni 2014 

3 · Technische tekeningen boringen MA. van der Vliet 

· Kenmerk: GM.()135816 
bt~ · d.d. 20 apm 2014 

4 · Globaal werkplan MA. van der Vliet 

· Kenmerk:· á~2f 
d.d. 16 )un12014 
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