
elle 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 

DOSSIERNUMMER HZ WAB02015203 
BESLUITNUMMER n.t.b. 

Burgemeester en wethouders hebben op 30 april 2015 een 
omgevingsvergunning ontvangen van TenneT TSO BV voor 
hoogspanningsverbinding tussen Borssele - Rilland. De 
hoogspanningstracé binnen de gemeente Kapelle. De "'''' ... ,,, .. ''' 
HZ_WAB02015203. 

een 
een 
het 

van 380kv 
, 1049, 1050P1, 

, 1058, 1059, 1059A, 

ii'iöi:lc.n'I,!lI·~f,,~n 154 en M354; 
~tl!§'E~inEm naar en bij alle mastposities; 

. masten 1056, 1057, 1058 en 

van een bouwwerk); 
aanleg, van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in 
gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald); 
RO, (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan); 
inrit (het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan 
veranderen) ; 

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 de 
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV - West (Borssele-Rilland) 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 is voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV 
- West. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 
De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV - West bevorderd. Onderhavig besluit is samen 
met het (rijks)inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid: 

op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele .... ""' ......... ,... 
regionale dagbladen; 
op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het 
gezonden; 
het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en bij 
[locatie]; 
er zijn [àantal] informatieavonden georganiseerd, werd 
geboden mondeling zienswijze naar voren te 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met 
ordening worden dit besluit en de andere 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van _=,,-__ ._ 
enkele huis-aan-huisbladen en reg ion 
insprekers en grondeigenaren 
geïnformeerd. 

De aanvraag is beoordeeld: 
voor de activiteit bo 
voor de activiteit _~'." . ' ._'" 

12. 
12.11; 

, van de Wet ruimtelijke 
de minister van EZ 

:~rnl.e.c;l ,eaE~lIng in de Staatscourant, 
elektronische weg. Eerdere 
die gronden worden apart 

voor de 
sub 2; 

bestemming) aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

voor de o,..tii,'ljt'"m .. 

van de Wet algem 

, ... nu",nlg plaatselijke verordening Kapelle 2011 ; 
~·nQln\lQrordening Zeeland 2010; 

~~~~~~Ig getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 

Rechtsbescherming 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV-West 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
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Bevoegd gezag 
Gelet op de projectbeschrijving en het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij 
behorende bijlage 1 is het college van burgemeester en wethouders van Kapelle het bevoegd 
gezag om op deze aanvraag om een omgevingsvergunning te besluiten. 

Met betrekking tot de activiteit bouw is het volgende overwogen: 
gezien de reactie van de directoraat- Generaal voor Energie en Telecom van het Ministerie 
van Economische Zaken, welke op 15 juli 2015 is ingediend als bijlage bij de brief van 
TenneT TSO BV, dat er binnen de gemeente Kapelle geen materiaal wissel wordt toegepast 
van verschillende materialen van de Wintrackmasten; 
gezien het advies van de welstandscommissie van 2 juli 2015, ontvangen op 16 juli 2015, 
het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand; 
de aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met 
Buitengebied 2e herziening en Smokkelhoek. Voor het 
(rijks)inpassingsplan [vastgesteld]. Artikel 3.30, derde lid, 
3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt 
niet aan het bestemmingsplan, maar aan het 
worden getoetst. Daarom is nagegaan of het 
(rijks)inpassingsplan. Dat is niet het geval. !~alt~F!n 
De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en< c:lc:I "I~I~1 elijk m 
bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het bouwverordening. 
Gezien het advies van de Vei (VRZ) , met kenmerk 
VRZlR&CB/AvdB/2015/02980, ontvangen overweging wordt de 
aanvrager meegegeven om de adviezen rdere planvorming mee te 
nemen; 
Gelet op het advies van de Stilchting~llru~~r oed Zeeland, van 31 maart 2015, en 
artikel 12.1 van de Regels van Zuid West 380 kV west, is aan de 
hand van de tot nu toe irn~~~diE~D€t~lY stellen of de archeologische waarden 
binnen het project niet ëlID~Mëf'lre!èJi~ aangetast. In het vooroverleg traject is de 
aanvrager hier meermaalstGij)Jl::J.e\jlVe2~erî heeft de aanvrager aangegeven bekend te 
zijn met het feit dat de u rappo niet voldoet aan het Zeeuwse beleid en dat 
aangepaste Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de 
uitwerking van de erzoeken en rapportages pas na publicatie van 
het (rijks)in uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden 
niet kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages 
en onde en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent 

Met betrö ing tot d ~çtiviteit aanleg is het volgende overwogen: 
Op grond va de best ' . mingsplannen Buitengebied 2e herziening en Smokkelhoek is voor de 
werkterrei~ 'e' ~ .' egen welke gesitueerd zijn buiten de zone van het (rijks)inpassingsplan 
een omgevings ~ . nning met de activiteit aanleg noodzakelijk. De ingediende aanvraag is 
beoordeeld aan het toetsingskader zoals omschreven in artikel 2.11 WABD, hieruit 
voortvloeiend is de vergunningaanvraag getoetst aan de volgende dubbelbestemmingen: 

Leiding - Leidingenstrook / water / Hoogspanning 
De werkterreinen en wegen bij de masten (1049, 1050P1+P2, 1054, 1059A) en werkterreinen 
(S06, S08, S09) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming Leiding - Leidingenstrook. 
Het werkterrein en weg bij de mast 1051 is gedeeltelijk gelegen op de dubbelbestemming 
Leiding - Water. 
De werkterreinen en wegen bij de masten (M354, 1053, 153B) zijn gedeeltelijk gelegen op de 
dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning. 
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Getoetst is aan artikel 28, 29 en 31 van het bestemmingsplan Buitengebied 28 herziening. Gelet 
op de toestemming van Delta infra B.V., namens de diverse leiding beheerders met referentie 
351.060715.100851 , ontvangen op 10 juli 2015, zijn de werkzaamheden toelaatbaar omdat de 
leidingen in deze bestemming niet onevenredig worden aangetast. De in deze toestemming 
vernoemde voorschriften zijn onverminderd van kracht. Een afschrift van het advies is als 
bijlage bijgevoegd. 

Leiding - Gas 
Het werkterrein en weg bij de mast 1055 zijn gedeeltelijk gelegen op deze dubbelbestemming. 
Getoetst is aan artikel 27 van het bestemmingsplan Buitengebied 28 herziening. Bij de 
leiding beheerder, N.V. Nederlandse Gasunie, is op 18 juni 2015 advies gevraagd voor het 
project. Tijdens het beoordelingsproces van de leidingbeheerder is er con~ Tennet TSO 
BV over de uitvoering van het project in relatie tot de gasleiding geweest~e UifV;'i g van het 
project is op het moment van dit besluit onvoldoende gedetailleerd ui~~erkt. 0 ~e ereden 
kan de leidingbeheerder nog geen positief advies uitbreng Gii! hierop , ~lIen de 
werkzaamheden ter plaatse van deze dubbelbestemming niet ~1:en aanv~"]gen dan 
dat de leidingbeheerder hiermee schriftelijk akkoord is . Aa~~. , 'FslUit zullen 
hieromtrent voorschriften worden opgenomen. " 

Leiding - Brandstof 
Het werkterrein en weg bij de mast 1055 zijn bbelbestemming. 
Getoetst is aan artikel 26 van het bestem herziening. Volgens de 
regels bij deze bestemming is de leiding p 18 juni 2015 is contact 
geweest met Defensie Pijpleidingen Organis van Defensie. Door deze 
organisatie is aangegeven dat op deze I aanwezig is. Een toetsing aan 
deze dubbelbestemming is dus niet rC''''''!:2,,:1T 

zijn gedeeltelijk gelegen op de 

eeltelijk gelegen op de dubbelbestemming 

h~ll~mmingsplan Buitengebied 28 herziening. Gelet op 
Idestromen met referentie 2015024892, ontvangen in 

WéJîl<Zclamheden toelaatbaar omdat de waterstaatswerken in 
worden aangetast. De in deze toestemming vernoemde 

van kracht. Een afschrift van het advies is als bijlage 

op 20 december 2011 archeologiebeleid vastgesteld. Bij dit beleid 
horen op basis van de archeologische en geologische 
verwachtingswaarde. Op basis van het archeologiebeleid zijn in de bestemmingsplannen 
Buitengebied, 28 herziening en Smokkel hoek van de gemeente Kapelle, verschillende 
bestemmingen opgenomen 'Waarde Archeologie 1 - 5'; 

Waarde - Archeologie 1 
Het werkterrein en weg bij mast 1058 zijn gedeeltelijk gelegen binnen een gebeid met deze 
dubbelbestemming. 
Dit betreft een (gemeentelijke) archeologische vindplaats. Deze vindplaats is in het 
gemeentelijke archeologiebeleid bekend als vindplaats KAPE-3, (beschrijving in bijlage 2-3 van 
deel B van het gemeentelijk archeologiebeleid). Getoetst is aan artikel 13 van het 
bestemmingsplan Smokkelhoek. Gelet op het advies van de Stichting Cultureel Erfgoed 
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Zeeland, van 31 maart 2015, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te 
stellen of de waarden in deze bestemming niet onevenredig worden aangetast. In het 
vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager 
aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan de 
landelijke (KNA 3.3) en Provinciale Richtlijnen (De regeling aanvullende richtlijnen voor 
archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland 2014) en dat aangepaste rapportage 
noodzakelijk is. Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere 
noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het (rijks)inpassingplan zullen 
worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden 
aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze raportages en onderzoeken volledig zijn 
uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen. 

Waarde - Archeologie 4 en 5 
De werkterreinen en wegen bij de masten (1042, 1043, 1044, 1045, 
1 050P1 +P2, 1050A+B, 1051, M354, 1055, 1056, 1059, 1059A, 1 n.~:,,,,"b 
(S06, S07, S08) zijn gedeeltelijk gelegen op de dubbeln~'~T~ITlm """,,, .. aa, 

De werkterreinen en wegen bij de masten (1053, 154, 1 
gelegen op de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 5. 
Getoetst is aan artikel 34 en 35 van het bestemmingspla 
het advies van de Stichting Cultureel Erfgoed 't:>ç.~I~rlt1 , is aan van 
de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen bestemmingen niet 
onevenredig worden aangetast. In het voorove hier meermaals op 
gewezen. Hierbij heeft de aanvrager het feit dat de uitgevoerde 
rapportage niet voldoet aan de landelijke Ie Richtlijnen (De regeling 
aanvullende richtlijnen voor archeologlsq!ilMlnOle ncie Zeeland 2014) en dat 
aangepaste rapportage noodzakelijk de aanvrager aangegeven dat de 
uitwerking van de verdere nOC)Cz:aKI311 rapportages pas na publicatie van het 
(rijks)inpassingplan zullen ~~e itii"'l\ln~,.r"I~rl~ of de archeologische waarden niet 
onevenredig worden aangelast ~u 'U .II'rae,VOj9ra worden nadat deze reportages en 
onderzoeken volledig zijn 'lt , ~e: oerd Aan dit besluit zullen hieromtrent 
voorschriften worden opgenomen. 

'. 

Bos 
Het werkterrein bij zijn gedeeltelijk gelegen op de de bestemming"Bos". 
Getoetst is aan mingsplan Buitengebied 2e herziening. Gelet op de 
mondelinge 4 juli 15 van de landschapsdeskundige, de heer ir. John van 
Veelen, van K~pelle, het volgende. De werkzaamheden zijn toelaatbaar 
omdat in deze bestemmingen, na herstelwerkzaamheden na uitvoer 
van het worden aangetast. Aan dit besluit zullen hieromtrent 

Het project is gelegen binnen het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit is 
vastgesteld voor het project zoals bedoeld in deze vergunning. Aangezien de 
coördinatieregeling van toepassing is, en het project in strijd is met het vigerende 
bestemmingsplan is artikel 3.3 lid 1 van de Wabo niet van toepassing. Het (rijks)inpassingsplan 
gaat boven het vigerende bestemmingsplan. 

Met betrekking tot de activiteit RO (afwijken van de bestemming) is het volgende 
overwogen: 

de werkterreinen en werkwegen welke gesitueerd zijn buiten de zone van het 
(rijks)inpassingsplan zijn in strijd met de regels van de bestemmingsplannen 
Buitengebied 2e herziening en Smokkel hoek; 
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er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken voor de gevallen zoals 
aangewezen bij algemene maatregel van bestuur volgens artikel 2.12 1e lid onder a sub 
2 Wabo; 
het project voldoet aan het aangewezen geval "ander gebruik van gronden ... voor een 
termijn van ten hoogste tien jaar' in de algemene maatregel van bestuur zoals 
vastgelegd in artikel 4 lid 11 van bijlage 11 van het Besluit omgevingsrecht; 
het strijdig gebruik geldt voor ten hoogte 3 jaar, de gronden worden in oorspronkelijke 
staat teruggebracht; 
de strijdigheid is, mede gelet op de tijdelijkheid, van planologisch ondergeschikte aard. 

Met betrekking tot de activiteit inrit/uitweg is het volgende overwogen: 
Van de wegen de Kloosterpoort, Amfoor en Handelsweg is de gem:,:~~~~~~ 
Voor de inritten aan de Oude Rijksweg, N289, is de beheerder de P 
overige wegen waar inritten op uitkomen is het Waterschap de welaoe~n 
B&W is het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevin 
inrit voor wegen waarbij de Provincie en de gemeente de 
waterschapswegen is het waterschap zelf het bevoegd gezag. 
de Kloosterpoort, Amfoor en Handelsweg voldoen aan 
Overeenkomstig artikel 2.12 lid 2 van de Algemene pi e inritten 
aan de Oude Rijksweg, N289, heeft de Provincie 
positieve advies is gebaseerd op de aangepaste m· : l~ClLIÇ 
ingediend op 23 juli 2015. Gelet op dit advies 
De voorschriften uit dit advies zijn onverminde 

Dit 
de N289, zoals 

Inn:,Wnl"lr dit onderdeel verleend. 

Grondwerk 
Uit de ingediende bodemonderzoeken l)J\/ 380 kV Deeltracé 1, Grontmij, 28 
april 2015, GM-0159550, revisie D1 380 kV Deeltracé 2, Grontmij, 28 
april 2015, GM-0159560, laarSEl:'Vélln diverse masten sprake is of kan 
zijn van een geval van sti~~f}fe~,ve~~~W~ing. aand aan de uitvoering van de 
werkzaamheden dient u hi",",~~ van de Wet bodembescherming, melding te 
maken bij het bevoegd ng. Bij de melding dient u naast het huidige 
bodemonderzoek ook _I~~"",n_ overleggen. Dit naar wens van het bevoegd 
gezag. Ook dient u ...... JI~lolL'" aAt'AAi~ U de werkzaamheden uit wilt gaan voeren. 

Bij de bouw van de van de (tijdelijke) wegen kan een aanzienlijke 
hoeveelheid wordt zoveel mogelijk te werken met een gesloten 
grondbala mende grond buiten de bouwlocatie is niet zonder meer 
toegesta hergebruik gelden de regels uit het Besluit bodem kwaliteit en 
onze N (gebiedsspecifiek beleid). Op basis van een geldige milieuhygiënische 
verklari kaart of partijkeuring) dient een geschikte toepassingslocatie te 
worden rondverzet naar elders toch nodig blijkt te zijn, adviseren wij u de 
grond binnen ntelijke grenzen onder het gebiedsspecifiek beleid toe te passen. Het 
ergens anders toepassen van grond moet vooraf gemeld worden via het landelijk meldpunt 
bodemkwaliteit. 

Het bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming is de provincie Zeeland. Het bevoegd 
gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente Kapelle. De vergunningverlening, 
toezicht en handhaving hiervoor, wordt voor beide bevoegde gezagen uitgevoerd door de RUD 
Zeeland te Terneuzen. Wij adviseren u om voor aanvang van de werkzaamheden contact met 
de RUD Zeeland op te nemen. 
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Tijdelijke omgevingsvergunning 
De activiteiten aanleg, inrit en RO binnen deze vergunning wordt op basis van artikel 2.23 I 
2.23a Wabo voor een periode van drie jaar verleend. Wij wijzen u erop dat u na het verstrijken 
van deze termijn verplicht bent om, onmiddellijk de voor de verlening van de 
omgevingsvergunning bestaande toestand te herstellen of in overeenstemming te brengen met 
de van toepassing zijnde voorschriften van het bestemmingsplan. 

Variabele hoogten 
In de begeleidende brief bij de vergunningsaanvraag van Tennet TSO BV met referentie 
000.145.20/vrr/w/0019 wordt verzocht te bepalen dat de hoogte van de Wintrackmasten plus of 
min 5 meter mag variëren ten opzichte van de op tekening aangegeven hoogte. Gelet op de 
bewoording "globale maatvoering" in artikel 2.7 lid 2 onder a van de 
(MOR) wordt deze bepaling onder voorschriften toegekend. Aan dit 
voorschriften worden opgenomen. 

Conclusie 
Gebleken is dat uw aanvraag voor de activiteiten bouw, aanleg1 en in 
verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning voor deze ac I. Jteiten. 

Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten maken onderdeel uit van a m eelSIUI 

Aanvraagbrief Wabo Kapelle TenneT ontvangen op uu""VI'r.'". U 

aanvraag formulier ontvangen op 30-04-2015 
brief aanvullingen aanvraag inclusief bijlagen van op 15 juli 2015 
termijnbrief ontwerp-besluiten van het ministerie ontvangen op 04-06-2015 
advies welstandscommissie ontvangen 
advies van Delta infra B.V., met , ontvangen op 10 juli 2015 
advies Waterschap in concept ontvangen op 22 juli 2015 
gewijzigde Inrit teken 
advies Veiligheidsregio B/2015/02980, ontvangen op 21-07-2015 
advies Stichting Cultureel 15, ontvangen op 22-07-2015 
advies Provincie Zeeland, 
alle overige bijlagen die ", .. h,nr .. n 'Q'lI H" .. omgevingsvergunning, verwijzen 
wij u naar Bijlage 2.~~~~nliijS~ 

Nog in te dienen 
Uiterlijk zes \A/"""""r~~\'I de betreffende werkzaamheden moeten de volgende 
bescheiden wo 

1. 

2. 

3. 

ing en goedkeuring: 
van tekeningen en berekeningen van alle bouwwerken, 

rI""lFiiMliil:n""" rYH2"!llnlt~""r'lnn en materiaal- en kleuruitvoering; 
waaruit blijkt dat de detail uitwerking van het gehele project 

,.t'U·ift""n van het Bouwbesluit 2012; 
tekeningen van de constructies in hout, staal, gewapend beton en/of 

i1iW~~lronlder ook geprefabriceerde onderdelen worden verstaan; 
4. Een nadere kwaliteitscontrole en keuringsplan van constructieve gegevens behorende 

bij de daadwerkelijk gekozen materialisering. Dit moet worden opgesteld in overleg met 
de gemeente Reimerswaal, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Ten 
aanzien van de kwaliteitsborging zijn de geldende eurocodes, normen en richtlijnen van 
toepassing; 

5. Nadere berekeningen en tekeningen van alle funderings-, beton- en staalconstructies 
van de constructieve werkzaamheden; 

6. Een onafhankelijke review van de ontwerpdocumenten m.b.t. constructieve veiligheid 
door een geselecteerd ingenieursbureau. De resultaten van deze review kunnen tevens, 
na instemming, gelden als toets en goedkeuring door burgemeester en wethouders. Aan 
deze goedkeuringsomvang, de werkwijze en de controlewerkzaamheden kunnen door 
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bouw- en woningtoezicht nadere eisen worden gesteld. Tijdens de controle en 
goedkeuringsprocedure moet bouw- en woningtoezicht regelmatig ingelicht worden over 
de voortgang van de werkzaamheden en de tussentijdse resultaten en beoordelingen; 

7. Voor start van de uitvoering de werktekeningen fundering (incl. wapening), palenplan 
(inclusief definitieve paalspecificatie zoals diameters, paalpuntniveaus enzovoort); 

8. Voor uitvoering definitieve fundatietekeningen (palenplannen met paaldiameters). 
Paalpuntniveau afgestemd op de sondering op plaatsingllocatie enzovoort; 

9. Een veiligheidsplan zoals bedoelt in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012, voor de 
gehele uitvoer van het project. 

10. Tekeningen van de bouwplaat inrichtingen; 
11. Een plan met de route van het werkverkeer voor de wegen waarvan de gemeente 

wegbeheerder is. In dit plan dient rekening gehouden te worden dit besluit 
gekoppelde voorschriften omtrent werkverkeer. 

12. Een gedetailleerd plan waarin de opbouwen uitvoering van 
zijn verwoord. In dit plan dient o.a. te zijn opgenomen 
verwijderen, verplaatsen en terugplaatsen van lichtmasten :p-nl~"lnOlK 

13. Alle benodigde documentatie met betrekking tot I."~~ ... ,,ái' 

besluit en bijbehorende voorschriften; 

een en ander behoudens rechten van derden. 

Kapelle, -- / -- / ----

Burgemeester en wethouders van 
De loco-secretaris, 

De heer mr. A.J. 

Omgevingsvergunning activiteit bouw 
Uitweg/inrit 
Artikel 2.12, lid 1 a, sub 2, buitenplanse kleine afwijking (kruimel) 
Aanlegactiviteiten 
Beoordeling archeologisch bodemrapport 
Beoordeling verkennend milieukundig bodem rapport 

Totaal 
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€23.921.544,OO 

€ 491.714,50 
€ 412,00 
€ 695,00 
€ 197,00 
€ 300,00 
€ 125,00 

€ 493.443,50 



Bijlage 1 behorende bij het besluit tot omgevingsvergunning van -1-1--- met nummer n.t.b. van 
burgemeester en wethouders van Kapelle 

Voorschriften I Voorwaarden 
Algemeen 

1. De vergunninghouder dient met bijgevoegde formulieren bericht te geven wanneer met 
de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer deze zijn beëindigd. 

2. Er mogen geen vervoersbewegingen van werkverkeer zijn op de wegen van het 
bedrijventerrein Smokkelhoek waarbij het asfalt reeds voorzien is van een definitieve 
toplaag. In overleg met de afdeling Projecten en Beheer dient een plan met de route 
voor het werkverkeer te worden opgesteld voor de wegen waarbij de gemeente 
wegbeheerder is. 

3. De werkzaamheden waarvoor nog aanvullende stukken 
zoals omschreven in het besluit, mogen niet eerder starten 
ingediend en door het bevoegd gezag zijn akkoord 1'\"""nn/1 

Archeologie 
1. De stappen zoals beschreven onder a. en b. van artikel 1 '''~JJI~ I 

(rijks)inpassingsplan Zuid West 380 kV west, ,uC~l~.Jl.'U.1 
aangeleverd, dienen als één gezamenlijk ou",."",./1 

2. Binnen de bestemmingen 'Waarde - Archeol ""n,/iWfjr"'""rl'f"" ~Ircheolloalie 5' dient, 
voorafgaand aan bodemverstorende we diepte of hoogte van 
40 cm of meer en een oppervlak van '''''''~JIIII} 0 m2 of meer, een 
Bureauonderzoek met controleboringen rd. Dit onderzoek 
moet worden uitgevoerd conform uç:.!I"'l/l,g andse Archeologie (KNA 3.3) 
en de "Regeling aanvullende onderzoek in de provincie 
Zeeland 2014". De enen ter beoordeling te worden 
voorgelegd aan de ng kan de verplichting 
voortvloeien tot het Veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-p). ~i(,'l~t.on,derzo1~Ki ter bepaling van de gespecificeerde 
archeologische \I~rW~I~t'ltl dient een beleidsbeslissing genomen te 
worden. Deze 

a. 
b. 

3. e - Archeologie l' dient, voorafgaand aan 
werkzaamheden met een diepte of hoogte van 40 cm of meer en een 

of meer, er een archeologische opgraving plaats te vinden van de 
~~~~~~~ Voor een archeologische opgraving dient vooraf een Programma 
iW n opgesteld en goedgekeurd te zijn door het bevoegd gezag. 

4. Tijdens de werkzaamheden in zones waarvoor geen dubbel bestemming Waarde 
Archeologie geldt, kunnen toch archeologische vondsten en sporen worden 
aangetroffen. Hier wordt gesproken over zogenaamde "toevalsvondsten" . Voor 
dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 53 van de 
Monumentenwet 1988. De vergunninghouder en een ieder die in zijn opdracht handelt is 
verplicht dergelijke vondsten direct te melden bij de gemeente Kapelle en bij de Stichting 
Cultureel Erfgoed Zeeland te Middelburg. 

Bouw 
5. De wapening moet tenminste 1 dag, voordat met het storten van het beton wordt 

begonnen, worden gecontroleerd en goedgekeurd door een toezichthouder van de 
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afdeling Beleid. De melding hiervoor dient tenminste twee werkdagen voor de aanvang 
van betonstort te worden gedaan bij de afdeling Beleid; 

6. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat een constructiedeel verbeterd moet worden of dat 
er nadere voorzieningen noodzakelijk zijn, dient dat te geschieden in overleg met de 
afdeling Beleid. 

7. Het peil zal door een toezichthouder van de afdeling Beleid worden aangegeven. De 
plaats van het bouwwerk zal, gelijktijdig met het aangeven van het peil, worden 
gecontroleerd. 

8. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit en de 
krachtens dit besluit gestelde nadere eisen. 

9. Tenminste twee werkdagen voor de aanvang van het inbrengen van funderingspalen 
dient de afdeling Beleid hiervan in kennis te worden gesteld. 

10. Het gebruik van de bouwwerken dient in overeenstemming te 
het bestemmingsplan. 

11. Ingestemd wordt met de gevraagde flexibiliteitsbepaling van 
van de opgenomen hoogte-maatvoering van de maste 
uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat wanneer be.(eli1ll!i~ 
van de masten zullen zijn, deze gegevens tijdig \Alnlrncn"l~ 
opgave van de bijbehorende draadhoogtes e 
wijzigingen in veldsterktes I magneE~M9Ia;~o.~~e·s 
elektromagnetische) consequenties. 

Aanleg 
12. De werkzaamheden ter plaatse Leiding - Gas, zoals 

vastgelegd in het bestemminos,olar:l.. ning, mogen niet eerder 
aanvangen dan dat hiervoor toestemming is verleend door de 
leidingbeheerder. ne~~~~?~~~~beheerder het volgende aangeven, 
onderstaande is nn\Jc,"r:n 

middels deze toevoeging aan het contract, 
veilige en ongestoorde ligging van Gasunie 

alle fasen van het project. In geval de veilige 
enlbf~1~ml7estoolrd~i'lIit.,airla conflicteert met de uitvoering van het project, zullen 

rliÏl:.!"i;i·Si,rnreuell'IK o ve r;leo zoeken naar een duurzame technisch adequate 
maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

definitieve integrale ontwerp, de wijze van realiseren en het 
I'Sh "'''or#,,.. van het project dient vanuit het perspectief van de 

van Gasunie, minimaal te voldoen aan de onderstaande 
welTenlKeJ standaard voorschriften: 

a. Algemene VELIN voorwaarden; 
b. NEN 3650 - Eisen voor buisleidingsystemen; deel 1 tlm 5; 
c. NEN 3651 - Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij 

belangrijke waterstaatswerken; 
d. NEN 3654 - Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en 

hoogspanningssystemen; 
e. Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION); 
f. Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB); 

2. Hoge druk gastransportleidingen kennen een belemmerde strook van 
5 meter aan weerszijde van de leiding, vanuit het hart gemeten. In het 
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definitieve ontwerp en tijdens de realisatie en onderhoud van het project 
dient de belemmerde strook strikt vrij gehouden te worden van obstakels 
die een belemmering vormen voor de veilige ligging, inspecteerbaarheid, 
bereikbaarheid en onderhoud van de gastransportleidingen tenzij anders 
overeengekomen. 

3. Het project dient te allen tijde de veilige en ongestoorde ligging van 
Gasunie infrastructuur binnen het projectgebied te garanderen. 

Procedure afspraken 
1. Voor alle werkzaamheden binnen of nabij de belemmerde strook, dient de 

Opdrachtnemer een uitvoeringsplan op te stellen ter 
schriftelijke goedkeuring voor te leggen aan mitl"Bl!it:.'~é:' 
door Gasunie van voormeld uitvoeringsplan hojfrot'fö iiirlo 

uitvoeringswerkzaamheden van start gaan. 

2. Het uitvoeringsplan omvat ten minste: 
a. Tekeningen van het definitief 
b. Ontwerprapportages 
c. Risico-inventarisatie + rT1~;"'r.", 

d. Planning 
e. Contactpersoon 
f. Beschrijving 

3. De Opdrachtnemer 
sleutelfunctionaris 

-nc;luc,~ & leidingen als 
gedurende alle projectfases de 
coördinatie van werkzaamheden 

dit gebied deskundig 
chtgever en Gasunie. 

'~ .. 
nnl'lllgn in afstemming met de 

tJmif)~rà~ (J'e contour van het project vallen voor, tijdens en na 
nrrllg,~, onder beheer en onderhoud van de Gasunie. 

13. uit . bijlage bijgevoegde adviezen van de leidingbeheerders zijn 
kracht en dienen opgevolgd te worden bij de uitwerking, voorbereiden 

rkzaamheden; 
uit het als bijlage bijgevoegd advies van de beheerder van de 

t.éi'lIfiSrlc",n zijn onverminderd van kracht en dienen opgevolgd te worden bij de 
uitwerking, voorbereiden en uitvoer van de werkzaamheden; 

15. De landschapswaarde ter plaatse van de bosbestemming ter plaatse van mast 1 056 
dient na uitvoer van het project te worden hersteld. Uiterlijk zes maanden na het 
wegnemen van de werkwegen en terreinen dient de beplanting en bebossing te zijn 
herplant. 

Milieu 
16. Indien noodzakelijk, dient voor de wijzigingen aan het schakelstation Willem Anna 

Polder, Eversdijkseweg 1 te Kapelle, een melding in kader van het activiteiten besluit 
ingediend te worden. Deze melding kan ingediend worden via www.aimonline.nI.De 
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Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland heeft hierover reeds contact gehad met de 
aanvrager. 

Sloopmelding 
17. Vier weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden van de bestaande 

hoogspanningsverbindingen dient een ontvankelijke sloopmelding ingediend te worden. 
Deze melding kan ingediend worden via www.omgevingsloket.nl 

Brandveiligheid 
18. Het advies van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) , kenmerk 

VRZlR&CB/AvdB/2015/02980, ontvangen op 21-07-2015 maakt deel uit van deze 
omgevingsvergunning. 

Grondwerk 
19. Alle grondwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden 

regelgeving. 

Inrit! uitrit 
20. Wij willen u erop wijzen dat de in- /uitrit en \A/"'lrln'""rr "'l 

onderliggende grond blijft in eigendom van de t:I~naa: 1!.'.:~~".,a",VIJ 
niet gekocht. 

21.ln overleg met de afdeling Projecten en 
opbouwen uitvoering van de inritten en 
In dit plan dient o.a. te zijn 
verplaatsen en terugplaatsen van 

Tijdelijkheid 
22. Het project voor de 

besluitdatum (dus yV" .. ,"' .... 'r> 

23. De openbare ruimte 
oorspronkelijke staat teru 
uitvoeren. 

Aanwijzingen 

aerleta leerd plan, waarin de 
ve~wöord, te worden opgesteld. 

aan met verwijderen, 

, RO en inrit dient binnen drie jaar na 
staat terug gebracht te worden. 

ar na besluitdatum (dus voor DATUM) in 
rden. Dit dient u op eigen kosten te laten 

- Het opslaan van 
weg en 
afdeli 

!VmatE!rialernhlsmede het klaarmaken van specie enz. op de openbare 
~t()ealesltaan zonder dat hiervoor toestemming is verleend door de 

..... "r,u''''nbare ruimte welke het gevolg is van de bouwwerkzaamheden 
n"""'''',''' r:t1'''' op kosten van vergunninghouder worden uitgevoerd. 

wordt gewerkt dient door een doeltreffende afscheiding te zijn 
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Bijlage 2 behorende bij het besluit tot omgevingsvergunning van --1--1---- met nummer n.t.b. van 
burgemeester en wethouders van Kapelle 

Bij het besluit behorende documenten 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle 

411 .096 AanvraagbriefWabo Kapelle TenneT Ondertekend.pdf 

128.306 Ingediende aanvraagmelding 000.145.20 VRR_ W 0019.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\1 Overzichtkaart en Mastenliist 

572.212 150227p_zw380_ZW-W_zeeland_A2.pdf 

3.487.325 151205p_zw-w380_Kapelle_AO.pdf 

73.484 Mastenlijst Wabo Kapelle DT1.pdf 

79.897 Mastenlijst Wabo Kapelle DT2.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\1 0 Bodemrapporten 

31 .094.145 GM-0159550 rapp milieu def280415.pdf 

127.545.706 GM-0159560 milieu DT2 280415.pdf 

320.470 CRa Advies Wilntr~ld<rna~ltF!nl-,~~kt.obE!r.gj~M,~dl 

204.984 Reactie TenneT TSO 201 

17.319.231 000.145.11 0268523 ZW380_LPD_DT1-P9_19-08-20.pdf 

10.173.146 000.145.11 0338891 ZW380_LPD_DT2-P2_AL T -4_15.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 VergunningendQcumenten 

DG1 

DG2 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG1 

1.406.497 13-0155 Engineering ZW380 VGN DT1 v9.0.pdf 
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Bijlage RFA rev 9.0 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1 \Bijlage RFA rev 9.0 

Bijlage A Tekeningen 

Bijlage B Berekeningen 

Bijlage H Jukken 

Bijlage I sondering 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1 \Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage A Tekeningen 

031 Situatie 

032 Fundatie 

035 Masten 

040 kettingtekeningen 

Tekeningen\031 Situatie 

1.376.385 74102194-031-001V - Kruising S01 N62.pdf 

1.462.484 74102194-031-002V - Kruising S02 N666 & N667.pdf 

1.331.260741 02194-031-003V - Kruising S03 N665.pdf 

1.774.928 74102194-031-004V - Kruising S04.pdf 

1.463.529 74102194-031-005V - Kruising S05 N669.pdf 

1.572.876 741 02194-031-006V - Kruising S06 N666.pdf 

2.109.503 74102194-031-007V - Situatie overzicht 

102.822 74102194-031-016V - Jukken principe r .. IC, .. n",n 

185.685 74102194-031-121V overzic;htl.E~lIev~oultJ:c 

576.906 74102194-031-122V - No()dklM§]LtEJi~é)U~ar~t~ 

U"~I:U.lI:l-~;.t: V ...... r::rnll'"U .. ontwerp Tijdelijke mast AT2+0.pdf 

ontwerp Tijdelijke mast DE2-3.pdf 

105.806 741 02194-035-604V - Profiel aanpassing mast 021.pdf 

420.584 741 02194-035-711V - Portaal kruising Ellewoutsdijk circuit zwart.pdf 

468.055 741 02194-035-712V - Portaal kruising Ellewoutsdijk circuit wit.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\BiUagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Biilage RFA rev 9.0\Biilage A 
Tekeningen\040 kettingtekeningen 

43.879 74102194-040-005V - Principe ontwerp fase-fase iso nk.pdf 

635.317 74102194-040-01 OV - Afspanning dubbele topbliksemdraad.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Biilage RFA rev 9.0\Billage B Berekeningen 
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Bijlage B 001 Kelsop 

Bijlage B 002 Mastfundatie DT1 

Bijlage B 006 Ellewoutsdijk 21 a+21 b 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\BHlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\8ii1age RFA rev 9.0\8H1age B 
Berekeningen\8ii1age B 001 Kelsop 

103.505 Grijs circuit.pdf 

78.104 Zwart circuit.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\8H1age RFA rev 9.0\8H1age B 
Berekeningen\BHlage B 002 Mastfundatie DT1 

Mast 21 

Mast22N 

Portaal Wit 

459.900 Paalberekening mast 21 .pdf 

Fotos jukken 

5.620.511 Funderingsadvies Bleiswijk rev 0 deel1 .pdf 

346.363 Statik Modul12m Netz 60 m mit Konterlast.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\8ii1agen\5 Vergunningendocumenten\DG1\BHlage RFA rev 9.0\BHlage H Jukken\Fotos 
jukken 

268.897100_0179.JPG 

112.749 Bleiswijk 5 sept 001 .jpg 

521 .318 Bleiswijk 5 sept 003.jpg 

510.073 Bleiswijk 5 sept 016.jpg 

453.083 Bleiswijk 5 sept 026.jpg 
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421.561 Bleiswijk 5 sept 028.jpg 

463.599 Bleiswijk 5 sept 038.jpg 

1.011.436 Fotos jukken november 1990 2.pdf 

503.594 Fotos jukken.pdf 

37.490 steiger algemeen.jpg 

144.322 zevenb-06.jpg 

134.449 zevenb-11 .jpg 

100.284 zevenb-12.jpg 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Biilage RFA rev 9.0\Biilage I sondering\mast 
10 Sonderingen GEF en pdf 

227.865 mast 10.pdf 

170.96302P001595_12.S01 .GEF 

198.408 02P001595_12.S02.GEF 

165.454 02P001595_12.S03.GEF 

169.468 02P001595_12.S04.GEF 

113.272 02P001595_12.S05.GEF 

53.052 mast 12.pdf 

177.698 02P001595_16.S02.GEF 

164.840 02P001595_16.S03.GEF 

177.667 02P001595_16.S04.GEF 

114.17202P001595_16. 

66.943 mast 16.pdf 

60.005 mast 19.pdf 

\tennet\stukken 2015Q430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Biilage RFA rev 9.0\Biilage I sondering\mast 
20 Sonderingen GEF en pdf 

173.925 02P001595_20.S01 .GEF 

191.627 02P001595_20.S02.GEF 

189.226 02P001595_20.S03.GEF 

190.566 02P001595_20.S04.GEF 

113.927 02P001595_20.S05.GEF 

51.294 mast 20.pdf 
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\tennet\stukken 20150430\KaDelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Billage I sondering\mast 
21 Sonderingen GEF en pdf 

182.74002P001595_21 .S01 .GEF 

182.15302P001595_21.S02.GEF 

183.410 02P001595_21 .S03.GEF 

183.762 02P001595_21 .S04.GEF 

114.198 02P001595_21 .S05.GEF 

57.968 mast 21 .pdf 

163.448 02P001595_17.S01.GEF 

163.96402P001595_17.S02.GEF 

165.69902P001595_17.S03.GEF 

162.351 02P001595_17.S04.GEF 

165.562 02P001595_17.S05.GEF 

177.243 02P001595_17.S06.GEF 

161.841 02P001595_17.S07.GEF 

163.27402P001595_17.S08.GEF 

164.83002P001595_17.S09.GEF 

165.035 02P001595_17.S1 O.GEF 

112.861 02P001595_17.S11 .GEF 

161.84102P001595_17.S12.GEF 

161.871 02P001595_17.S13.GEF 

450.220 17.pdf 

175.70202P001595_37.S03.GEF 

175.51502P001595_37.S04.GEF 

113.89802P001595_37.S05.GEF 

38.472 D-37.S10.pdf 

50.022 mast 37.pdf 

, 
\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Bijlagen\5 Vergunningendocumenten\DG1\Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage I sondering\mast 
38 Sonderingen GEF en Ddf 

221.937 02P001595_38.S01.GEF 

157.71002P001595_38.S02.GEF 
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222.263 02P001595_38.S03.GEF 

224.692 02P001595_38.S04.GEF 

114.15702P001595_38.S05.GEF 

38.895 0-38.S10.pdf 

68.069 mast 38.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\OG1 \Bijlage RFA rev 9.0\Bijlage I sondering\mast 
39 Sonderingen GEF en pdf 

147.114 02P001595_39.S01 .GEF 

148.52402P001595_39.S02.GEF 

155.306 02P001595_39.S03.GEF 

176.823 02P001595_39.S04.GEF 

40.662 0-39.S10.pdf 

147.552 mast 39.pdf 

155.663 02P001595_04.S01.GEF 

134.539 02P001595_04.S02.GEF 

158.866 02P001595_04.S03.GEF 

161.371 02P001595_04.S04.GEF 

113.14002P001595_04.S05.GEF 

52.922 mast 4.pdf 

5 Sonderingen GEF en pdf 

171 .78602P001595_05.S01.GEF 

169.674 02P001595_05.S02.GEF 

142.920 02P001595_06.S02.GEF 

141.261 02P001595_06.S03.GEF 

144.19202P001595_06.S04.GEF 

113.276 02P001595_06.S05.GEF 

38.1780-06.S10.pdf 

46.786 mast 6.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\OG2 

1.060.331 13-0891 rev 9 ° TenneT engineering verb ZW380 deelgeb 2 WAP Rilland vergunningsdoc.pdf 
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\tennet\stukken 20150430\Kapelle\BiHagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\BiHage\DT2 rev 9.O\BiHage A 
Tekeningen\031 Situaties 

1.667.703 74102194-031-200V - Kruising S07 A58.pdf 

1.618.030 74102194-031-201V - Kruising S08 N289.pdf 

1.491.893 74102194-031-202V - Kruising S09.pdf 

1.493.642741 02194-031-204V - Kruising S11 N673.pdf 

1.849.374741 02194-031-206V - Kruising S13 A58+N289+Spoorweg.pdf 

106.121 74102194-031-214V - Jukken principe tekening DT2.pdf 

Tekeningen\032 Fundaties 

63.693 74102194-032-716V - Principe fundatie buispaal met knaggen 380kV .pdf 

36.912 74102194-032-722V - Principe fundatie buispaal versterking .pdf 

365.541 741 02194-035-602V - Profiel aanpassing mast 354 HB+5.pdf 

177.514 74102194-035-605V - Profiel aanpassing mast 154 T13.pdf 

401.716 74102194-035-655V - Profiel aanpassing mast M328 HA+O.pdf 

190.078741 02194-035-703V - Portaal TenneT versie C.pdf 

269.127 74102194-035-704V - Portaal TenneT versie D.pdf 

ftYiiSpaal berekening.pdf 

74.137 Mast berekening.pdf 

74.276 Mast M354 (HB+5) Buispaal berekening (extra palen).pdf 

459.816 Mast M354 (HB+5) Buispaal berekening.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Biilage\DT2 rev 9.0\Billage B 
Berekeningen\BiHage B 004 portaal berekeningen 

212.992 150kVWAP 153A&B.xls 

\tennet\stukken 2015043Q\Kapelle\BiHagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\BiHage\DT2 rev 9.O\BiHage C 
Sonderingen\M154 T13 

62.748 SonderingM154.pdf 
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\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Biilage\DT2 rev 9.O\Biilage C 
Sonderingen\M321 

93.877 M321.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Bijlage\DT2 rev 9.O\Biilage C 
Sonderingen\M328 

193.261 M328.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\5 Veraunningendocumenten\DG2\Biilage\DT2 rev 9.O\Biilage C 
Sonderingen\M354 

184.938 M354.pdf 

Sonderingen\mast 101 

212.835 02P001595_1 01.S01.GEF 

212.576 02P001595_1 01 .S02.GEF 

206.793 02P001595_1 01 .S03.GEF 

208.015 02P001595_1 01.S04.GEF 

112.557 02P001595_1 01.S05.GEF 

222.079 101 .pdf 

43.470 mast 39.pdf 

151.69202P001595_53.S01.GEF 

150.267 02P001595_53.S02.GEF 

153.77953.pdf 

136.803 n?t'nn1<;CI<; 

155.065 u~r\I:IJJ~IP:~"_.O"."I.I" ."'~"' 1/ 

146.437 o2~)6Ó:M95. 

150.081 02P001~fl~~~'EF 
112.559 02P001595_63.S05.GEF 

112.39502P001595_63.S06.GEF 

173.51363.pdf 

\tennet\stukken 20150430\j(apelle\Biilagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\Biilage\DT2 rev 9.0\Biilage C 
Sonderingen\mast76 

214.619 02P001595J6.S01.GEF 

207.160 02P001595_76.S02.GEF 

222.705 02P001595_76.S03.GEF 

222.637 02P001595_76.S04.GEF 

- 20-



206.627 76.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\BiHagen\5 Vergunningendocumenten\DG2\BiHage\DT2 rev 9.O\BiHage C 
Sonderingen\mast 87 

171.423 02P001595_87.S01.GEF 

158.136 02P001595_87.S02.GEF 

220.75602P001595_87.S03.GEF 

159.32302P001595_87.S04.GEF 

164.530 87.pdf 

191.926 mast 87 Sondering 03.pdf 

Sonderingen\mast 95 

119.693 02P001595_95.S01.GEF 

130.016 02P001595_95.S02.GEF 

140.598 02P001595_95.S03.GEF 

127.81002P001595_95.S04.GEF 

113.122 02P001595_95.S05.GEF 

113.147 02P001595_95.S06.GEF 

113.03802P001595_95.S07.GEF 

113.164 02P001595_95.S08.GEF 

217.801 95.pdf 

135.631 81.pdf 

Fotos jukken 

jUkken 

268.8971 

112.749 

521.318 

51 0.073 Blelsvlrj~~l 

453.083 Bleiswijk 

421.561 Bleiswijk 5 sept 028.jpg 

463.599 Bleiswijk 5 sept 038.jpg 

1.011.436 Fotos jukken november 1990 2.pdf 

503.594 Fotos jukken.pdf 

37.490 steiger algemeen.jpg 

144.322 zevenb-06.jpg 

134.449 zevenb-11.jpg 

100.284 zevenb-12.jpg 

13 bestand(en) 
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\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\7 Gegevens Station WAP 

3.186.243 Situatietekeningen Aansluiting WAP.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\8 Constructieve Veiligheid 

331.868 ZW380_Basisnota constructieve veiligheid_versie 2_0.pdf 

\tennet\stukken 20150430\Kapelle\Biilagen\9 Rapport Archeologie 

8.335.937000.145.11 0253990 GM-0135317 archeologisch.pdf 

4.400.912 BO Zuid-West 380kV Deeltracé 2 - CONCEPT totaal.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\022\032\Berekeningen 

31.974 B6a001 Bijlage CBS_ZWW2S400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\022\032\Tekeningen 

B6a002 74102194-032-022V - ZWW2S400+5 Prin ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\022\035\Berekeningen 

18.922 B6a003 Bijlage BBS_ZWW2S400+5.pdf 

93.848 B6a004 Bijlage BS_ZWW2S400+5.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\022\035\Tekeningen 

490.875 B6a005 74102194-035-022V - LWW"i.:::;4IJU+b.DIClt, 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\064\032\Berekeningen 

31.990 B6a011 Bijlage CBW_ZWW4S350+10.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\064\032\Tekeningen 

B6a012 74102194-032-064V - ZWW4S350+10 Pri ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\064\035\Berekeningen 

19.551 B6a013 Bijlage BBW_ZWW4S350+10.pdf 

49.888 B6a014 Bijlage BW_ZWW4S350+10.xlsx 

- 22-



\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\064\035\Tekeningen 

733.280 B6a015 74102194-035-064V - ZWW4S350+10.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\077\032\Berekeningen 

32.013 B6a016 Bijlage CBU_ZWW4HL350+10.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\077\032\Tekeningen 

B6a017 74102194-032-077V - ZWW4HL350+10 Pr ent fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\077\035\Berekeningen 

19.627 B6a018 Bijlage BBU_ZWW4HL350+10.pdf 

186.640 B6a019 Bijlage BU_ZWW4HL350+10.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\077\035\Tekeningen 

844.108 B6a020 741 02194-035-077V - ZWW4HL350+1 O.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\081 \032\8erekeningen 

31.544 B6a021 Bijlage CN_ZWW4S400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\081 \032\Tekeningen 

60.086 B6a022 74102194-032-081V - ZWW4S400 Pri entfun 

50.187 B6a029 Bijlage R_ZWW4S400+5.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\082\035\Tekeningen 

739.692 B6a030 74102194-035-082V - ZWW4S400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ij1age's\083\032\Berekeningen 

31.608 B6a031 Bijlage CO_ZWW4S400+10.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Bijlage's\083\032\Tekeningen 

B6a032 74102194-032-083V - ZWW4S400+10 Pri ent fun 

- 23-



\tennet\stukken 20150713\Biilage's\083\035\Berekeningen 

19.566 B6a033 Bijlage BO_ZWW4S400+10.pdf 

50.313 B6a034 Bijlage O_ZWW4S400+10.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\083\035\Tekeningen 

736.409 B6a035 74102194-035-083V - ZWW4S400+10.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\091 \032\Berekeningen 

31.942 B6a036 Bijlage CLZWW4HK400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\091 \032\Tekeningen 

60.561 B6a037 74102194-032-091V - ZWW4HK400 Pri ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\091 \035\Berekeningen 

17.438 B6a038 Bijlage BLZWW4HK400.pdf 

185.779 B6a139 Bijlage LZWW4HK400.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\091 \035\Tekeningen 

521.048 B6a040 74102194-035-091 V - ZWW4HK400.pdf 

32.004 B6a041 Bijlage CBE_ZWW4HK400+5.pdf 

\tenn·et\stukken 20150713\Biilage's\094\032\Tekeningen 

61.242 B6a047 741 02194-032-094V - ZWW4HL400 Pri ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\094\035\Berekeningen 

19.510 B6a048 Bijlage BJ_ZWW4HL400.pdf 

185.280 B6a049 Bijlage J_ZWW4HL400.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\094\035\Tekeningen 

542.231 B6a050 74102194-035-094V -ZWW4HL400.pdf 

- 24-



\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\096\032\Berekeningen 

32.008 B6a051 Bijlage CL_ZWW4HM400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\096\032\Tekeningen 
B6a052 741 02194-032-096V - ZWW4HM400+5 Pri ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ijlage's\096\035\Berekeningen 

19.656 B6a053 Bijlage BL_ZWW4HM400+5.pdf 

185.701 B6a054 Bijlage L_ZWW4HM400+5.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\096\035\Tekeningen 

541.391 B6a055 741 02194-035-096V - ZWW4HM400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\099\032\Berekeningen 

31.982 B6a056 Bijlage CCC_ZWW4HL400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\099\032\Tekeningen 

B6a057 74102194-032-099V - ZWW4HL400+5 Pri ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\099\035\Berekeningen 

19.626 B6a058 Bijlage BCC_ZWW4HL400+5.pdf 

185.999 B6a059 Bijlage CC_ZWW4HL400+5.xlsx 

1.005.305 B6a065 74102194-035-1 OOV - ZWW4HK400S+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\1 01 \032\Berekeningen 

31.561 B6a066 Bijlage CS_ZWW4S450.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\1 01 \032\Tekeningen 

60.792 B6a067 741 02194-032-1 01V - ZWW4S450 Prin ont fun.pdf 

- 25-



\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\1 01 \035\Berekeningen 

19.475 B6a068 Bijlage BS_ZWW4S450.pdf 

49.603 B6a069 Bijlage S_ZWW4S450.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\1 01\035\Tekeningen 

734.451 B6a070 74102194-035-101V - ZWW4S450.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\1 02\032\Berekeningen 

31.961 B6a071 Bijlage CT_ZWW4S450+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\1 02\032\Tekeningen 

61.070 B6a072 74102194-032-1 02V - ZWW4S450+5 Pri ent fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\1 02\035\Berekeningen 

19.530 B6a073 Bijlage BT_ZWW4S450+5.pdf 

50.816 B6a074 Bijlage T_ZWW4S450+5.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\1 02\035\Tekeningen 

737.320 B6a075 741 02194-035-1 02V - ZWW4S450+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\111 \032\Berekeningen 

31.567 B6a076 Bijlage CM_ZWW4HK450.pdf 

31 .881 "'V" 'l! ':t..J.j.,U 'J,a~l'" 

53.795 B6a082 74102194-032-112V - ZWW4HL450 Pri entfun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\112\035\Berekeningen 

19.229 B6a083 Bijlage BCN_ZWW4HL450.pdf 

185.573 B6a084 Bijlage CN_ZWW4HL450.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\112\035\Tekeningen 

190.039 B6a085 74102194-035-112V - ZWW4HL450.pdf 

\tennet\stukken 20150713\8ii1age's\114\032\Berekeningen 

- 26-



32.000 B6a086 Bijlage CBT_ZWW4HK450+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\114\032\Tekeningen 

B6a087 74102194-032-114V - ZWW4HK450+5 Pri antfun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\114\035\Berekeningen 

17.507 B6a088 Bijlage BBT_ZWW4HK450+5.pdf 

186.919 B6a089 Bijlage BT_ZWW4HK450+5.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\114\035\Tekeningen 

520.670 B6a090 741 02194-035-114V - ZWW4HK450+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\141 \032\Berekeningen 

31.865 B6a091 Bijlage CA_ZWW6S400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\141\032\Tekeningen 

53.988 B6a092 74102194-032-141V - ZWW6S400 Pri antfun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\141 \035\Berekeningen 

43.323 B6a093 Bijlage A_ZWW6S400.xlsx 

19.302 B6a094 Bijlage BA_ZWW6S400.pdf 

2.201.073 B6a100 74102194-035-142V - ZWW6S400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\154\032\Berekeningen 

31.818 B6a101 Bijlage CBN_ZWW6HK400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\154\032\Tekeningen 

B6a102 74102194-032-154V - ZWW6HK400+5 Pri ant fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\154\035\Berekeningen 

17.394 B6a103 Bijlage BBN_ZWW6HK400+5.pdf 

- 27-



175.190 B6a104 Bijlage BN_ZWW6HK400+5.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\154\035\Tekeningen 

942.670 B6a105 74102194-035-154V - ZWW6HK400+5.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\171 \032\Berekeningen 

31.908 B6a106 Bijlage CAZ_ZWM6HK400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\171 \032\Tekeningen 

51.178 B6a107 741 02194-032-171V - ZWM6HK400 Prin entfun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\171\035\Berekeningen 

188.243 B6a108 Bijlage AZ_ZWM6HK400.xlsx 

19.743 B6a109 Bijlage BAZ_ZWM6HK400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\171 \035\Tekeningen 

620.294 B6a110 74102194-035-171V - ZWM6HK400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\181 \032\Berekeningen 

31.573 B6a111 Bijlage CBB_ZWM6S350.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\181\032\Tekeningen 

56.897 B6a112 74102194-032-181V -ZWM6S350 Prin 

1'74'î7.~U.0211:1""\N·~;:;<tu1V - ZWW4AA400 Prin ent fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\401 \035\Berekeningen 

185.780 B6a118 Bijlage AY_ZWW4AA400.xlsx 

17.439 B6a119 Bijlage BAY_ZWW4AA400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\401 \035\Tekeningen 

2.477.130 B6a120 74102194-035-401V - ZWW4AA400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\403\032\Berekeningen 

31.937 B6a121 Bijlage CAR_ZWW4AE400.pdf 
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\tennet\stukken 20150713\Biilage's\403\032\Tekeningen 

63.679 B6a122 74102194-032-403V - ZWW4AE400 Prin ont fun.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\403\035\Berekeningen 

42.854 B6a123 Bijlage AR_ZWW4AE400.xlsx 

19.611 B6a124 Bijlage BAR_ZWW4AE400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\403\035\Tekeningen 

2.901.502 B6a125 74102194-035-403V - ZWW4AE400.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\670-900-901 \032\Tekeningen 

71.179 B6a126 74102194-032-670 - Pof ZBKmast.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\670-900-901 \035\Berekeningen 

54.371 B6a127 Bijlage CJ_ZWV4S400+33.xlsx 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\670-900-901\035\Tekeningen 

61.281 B6a128 74102194-035-900-901 ZWV4S400+33.pdf 

\tennet\stukken 20150713\Biilage's\overig tekeningen 

40.671 B6a129 74102194-031-305 verloop BliksemdrWAP1 

\tennet\stukken 20150729 

\tennet\stukken «DATU 
A04a - RLL380 c:lrcmrlmRIr.h::llnl !i:'f 

A04b-
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