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Geachte heer/mevrouw, 

Wij hebben op 20 juni 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 

voor het aanleggen van een tijdelijke hoogspanningsverbinding. De aanvraag gaat over 

de Kruisallee nabij nr. 14 te Wijnbergen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 

20140207. 

1. Besluit 

Wij besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte 

stukken en bijiagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt 

verleend voor de activiteit bouwen. 

De activiteit "bouwen" wordt verleend voor een periode van 3 jaar. Deze termijn vangt 

aan de dag nadat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is geworden. Na deze termijn 

moet de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand worden 

hersteld. 

2. Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor 

bovengenoemde activiteiten aan artikel 2.1, juncto 2.10 e.v. van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit 

omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 

aanvraag voldoet en daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te 

verlenen. 

3. Voorschriften/overwegingen 

De voorschriften en overwegingen zoals aangegeven in de bijiage horen bij en maken 

onderdeel uit van dit besluit. 
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4. Verklaring van geen bedenkingen. 

Bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 januari 2011 zijn alle categorieen 

aangewezen op grond waarvan de door de raad af te geven "verklaring van geen 

bedenkingen" ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) achterwege kan blijven. 

Per brief zal de gemeenteraad geInformeerd worden dat wij besloten hebben toepassing 

te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure ten behoeve van het aanleggen 

van een tijdelijke hoogspanningsverbinding nabij de Kruisallee nr. 14 te Wijnbergen. 

5. Overige bijgevoegde documenten 

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit: 

• Aanvraag omg.verg.Montferland-tijdelijk_compleet3.pdf (aanvraagformulier en 

begeleidend schrijven); 

• Bijlage 1 - 140611_p_dw380_Trajectkaart_150kV_A3.pdf (tracekaart); 

• Bijlage 2 - 140611_mastenboek_VKA3_0_Montferland150kV_tijdelijke_lijn.pdf  

(mastenboek); 

• Bijlage 3 - tekeningen en berekeningen.pdf (bouwkundige tekeningen en 

constructieberekeningen); 

• LM06705_001_GBA_wijzA_2014-07-30.pdf (aanvullende constructieberekening);  

• mail 31-07-2014 aanvulling constructieberekening.docx (mail aanvulling 

constructieberekening); 

• Bijlage 4a Toelichting bouw_werkterrein.pdf (tijdelijke bouwwegen en 

werkterreinen); 

• Bijlage 4b Principeprofielen werkwegen.pdf (principeprofiel werkwegen); 

• E-mail d.d. 25 augustus 2014 - verzoek verlenging geldigheidsduur (verlenging 

geldigheidsduur vergunning); 

6. Nog in te dienen gegevens en bescheiden 

- De start van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft. 

Wij verzoeken u dit te melden door middel van het bijgevoegde startformulier. 

- Uiterlijk op de dag van beeindiging van de werkzaamheden waarop de 

omgevingsvergunning betrekking heeft wordt het einde van die werkzaamheden bij 

het bouwtoezicht gemeld. Wij verzoeken u dit te melden door middel van het 

bijgevoegde gereedmeldingsformulier. 

7. 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 Zienswijzen DW380 vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit 

de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. 

Het ontwerp van dit besluit heeft van 26 september tot en met 6 november 2014 

ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen specifieke zienswijzen 

ingediend. Het definitieve besluit wijkt derhalve niet af van het ontwerpbesluit. 

Burge, eester en wethouders van Montferland, 

De s De burgemeester, 
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Beroepsclausule 

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 to 

vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 



Bijlage behorende bij het besluit om omgevingsvergunning te verlenen, 

registratienummer 20140207. 

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 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 Wet ruimtelijke 

ordening (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 gecoordineerde 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 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 apart geInformeerd. 

Ontvankelijkheid 

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 

indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moeten worden gevoegd om tot een ontvankelijke aanvraag te 

komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere 

uitwerking in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op 

ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is 

op 30 juni 2014 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij 

hebben de laatste gevraagde aanvullende gegevens ontvangen op 25 augustus 2014. Wij 

zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvullingen daarop voldoende 

informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de 

fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 



Overwegingen. 

Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

Bestemmingsplan: 

Op 20 juni 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het 

aanleggen van een tijdelijke hoogspanningsverbinding nabij de Kruisallee nr. 14 te 

Wijnbergen. 

De aanvraag valt in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied". Voor de 

hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV is echter een (rijks)inpassingsplan 

vastgesteld. 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 vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. 

Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Het aanleggen 

van de tijdelijke hoogspanningsverbinding alsmede het aanleggen van de werkterreinen 

en toegangswegen welke vallen binnen het inpassingsplan, zijn niet in strijd met het 

inpassingsplan. 

In artikel 5.4.1 van het Rijksinpassingsplan is gesteld dat de tijdelijke 

hoogspanningsverbinding niet !anger dan 1 jaar in werking mag zijn. 

Bouwbesluit: 

De aanvraag is getoetst en voldoet onder voorwaarde aan het Bouwbesluit. 

Bouwverordening: 

De aanvraag is getoetst en voldoet aan de Bouwverordening Montferland. 

Uitrit aanleggen of veranderen 

De uitritten welke aangesloten worden op de gemeentelijke wegen zijn als vergunningvrij 

aan te merken. 

Landschapswaarden: 

Er mag geen onevenredige afbreuk gedaan worden aan de aanwezige 

landschapswaarden. Daardoor dienen na de werkzaamheden de percelen weer in de 

oorspronkelijke staat hersteld te worden. 

Zienswijzen 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van dit 

ontwerpbesluit 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 Zienswijzen 

DW380 vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet 

specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. 

Het ontwerp van dit besluit heeft van 26 september tot en met 6 november 2014 

ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen specifieke zienswijzen 

ingediend. Het definitieve besluit wijkt derhalve niet of van het ontwerpbesluit. 

Afweging: 

Gezien vorenstaande besluiten wij onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de 

bouw van de tijdelijke hoogspanningsverbinding, alsmede het aanleggen van de tijdelijke 

werkterreinen en toegangswegen. 



Voorschriften: 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit, de 

gemeentelijke bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde bijlagen. 

Hierbij gelden onder andere de volgende voorschriften: 

-

 Voorwaarde tijdelijkheid: de activiteit "bouwen" wordt verleend voor een 

periode van 3 jaar. Deze termijn vangt aan de dag nadat het Rijksinpassingsplan 

onherroepelijk is geworden. Na deze termijn moet de voor de verlening van de 

omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld; 

-

 Voorwaarde Rijksinpassingsplan: de tijdelijke hoogspanningsverbinding mag 

niet !anger dan 1 jaar in werking zijn; 

-

 Voorwaarde landschapswaarden: na de werkzaamheden dienen de percelen 

weer in de oorspronkelijke staat hersteld te worden; 

-

 Voorwaarde Bouwbesluit: controle ondergrond d.m.v. handsondeerapparaat. 

Conusweerstand 400 N/cm2 over 40 cm, anders grondverbetering toepassen 

of terugkoppeling met constructeur; 

-

 de houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de 

omgevingsvergunning te alien tijde op het werk aanwezig is en op aanvraag aan 

het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven; 

-

 het werk moet worden uitgevoerd conform de bij deze vergunning gevoegde 

bouwtekeningen en gegevens en de aan deze vergunning verbonden 

voorschriften moeten worden nageleefd; 

-

 verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt 

uitgevoerd; 

de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder 

begrepen, tenminste twee dagen tevoren; 

-

 de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen 

daaronder begrepen, tenminste twee dagen tevoren; 

-

 de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden, tenminste twee dagen 

tevoren; 

de aanvang van het storten van beton, tenminste een dag van tevoren; 

-

 de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, onmiddellijk na de 

voltooiing; 

-

 het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of 

een gedeelte daarvan. Dit dient te gebeuren door middel van het bijgevoegde 

gereedmeldingsfornnulier.  




