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1. Aanhef 

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 juli 2015 , laatstelijk  

aangevuld op 14 september 2015 en 15 december 2015, een aanvraag ontvangen 

van Pondera Consult B.V. namens Windpark Fryslân B.V. om een vergunning op 

grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR). 

 

De aanvraag betreft: 

Het aanleggen, behouden, onderhouden en verwijderen van een werk, te weten: 
een toegangsweg naar een trafostation en hoogspanningskabels onder en langs  
rijksweg A7 en het fietspad op de Afsluitdijk ten behoeve van het Windpark 
Fryslân. 

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSV2015-00003545 met kenmerk 

RWS-2015-31493. 

 

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges 

zijn ontvangen waarna de aanvraag in behandeling is genomen. 

 

De aanvrager is bij brief kenmerk RWS-2015/36568 van 20 augustus 2015 

schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van 

artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens 

of bescheiden bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de 

gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan te leveren. 

 

Een situatietekening van het transformatorstation is op 6 oktober 2015 ontvangen 

en de begeleidende brief is geregistreerd onder nummer RWSV2015-00003545. 

Op 17 december 2015 is informatie ontvangen over de gewijzigde startdatum van 

de aanlegwerkzaamheden. 

 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 

 Bijlage 1 Toelichting vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken 

Windpark Fryslân d.d. 13 juli 2015 status Definitief, projectnummer 



RWS ONGECLASSIFICEERD 

 

 
RWS ONGECLASSIFICEERD 2 van 23 

 

 

 pagina’s (inclusief voorblad) 

709026 (RWSV2015-00003545 Bijlage 1 Toelichting verg. WBR Windpark 

Fryslan 

 Overzichtstekening plangebied windpark d.d. 9-6-2105, rev 0, Doc.no A1-

01 (141216 WPF-A1-01 overzichtstekening plangebied windpark) 

 Aanvullende risicobeschouwing elektriciteitskabels in Afsluitdijk, Fugro 

geoservices B.V. Kenmerk 1013-0226-006, versie 14 september 2015 

(Bijlage 4 Rapportage Fugro (aanvulling))  

 Aanvullingen aanvraag waterwetvergunning en WBR-vergunning Windpark 

Fryslân: 2015 Aanvullingen aanvraag ww en Wbr WPF d.d. 14 september 

2015 met kenmerk 709026/M E/001 (2015 09 14 Aanvulling aanvraag ww 

en Wbr WPF.pdf) 

 Aanvullingen aanvraag waterwetvergunning en WBR-vergunning Windpark 

Fryslân: 2015 Aanvullingen aanvraag ww en Wbr WPF d.d. 6 oktober 2015 

met kenmerk 709026/M E/001(Bijlage 1 wijziging trafostation_061015) 

 Hoogspanningskabels in de Afsluitdijk Liggerberekeningen, d.d. 14 

september 2015, Documentnummer 48728-00-1931001, revisie A2 

(Bijlage 5 Tebodin - Rapport kabels Afsluitdijk (Rev A2)) 

 Notitie mobiliteit ten behoeve van de vergunningaanvragen Windpark 

Fryslân d.d. 14 september 2015 (Bijlage1 Mobiliteitsplan) 

 Verwijderingsplan Windpark FRYSLAN Pondera consult (Bijlage 2 

Verwijderingsplan.pdf) 

 Boorplan Engineering HDD boring t.b.v. kabeltracé Windpark Friesland 

Afsluitdijk / Kornwerderzand d.d. 21-8-2015, kenmerk 482.15.2.039-06 
(Bijlage 3C Boorplan boringen snelweg Breezanddijk.pdf) 

 Boorplan Engineering HDD boring t.b.v. kabeltracé Windpark Friesland 

Afsluitdijk / Kornwerderzand d.d. 21-8-2015, kenmerk 482.15.2.039-05 

(Bijlage 3D Boorplan oosten Kornwerderzand.pdf) 

 Boorplan Engineering HDD boring t.b.v. kabeltracé Windpark Friesland 

Afsluitdijk / Kornwerderzand d.d. 21-8-2015, kenmerk 482.15.2.039-04 

(Bijlage 3E Boorplan westen Kornwerderzand.pdf) 

 Tekeningen: 

o Overzichtstekening - kabeltrace naar Bolsward – Marnezijl, rev 00, 

d.d. 16-12-2014 (141216 WPF-C10-01 Overzichtstekening 

kabeltrace.pdf) 

o Overzichtstekening plangebied, d.d. 16.12.2014, rev 00, Doc.no 

A1-01 (141216 WPF-A1-01 overzichtstekening plangebied 

windpark.pdf) 

o Horizontaal gestuurde boringen 110 kV kabel d.d. 3-3-2015 rev 00 

(150316 WPF-C4-01 Kabelboring HDD van substaion naar 

fietspad.pdf) 

o Dwarsprofiel dijkvak 9: kabels d.d. 3-3-2015, rev 00, Doc.no C4-

02 (150316 WPF-C4-02 Dwarsprofiel kabels dijkvak 9) 

o Dwarsprofiel dijkvak 10: kabels d.d. 10-7-2015, rev 00, Doc.no 

C4-03 (bijlage2_Tekeningen (1).pdf) 

o Dwarsprofiel dijkvak 11: kabels d.d. 10-7-2015, rev 00, Doc.no 

C4-04 (bijlage2_Tekeningen (2).pdf) 

o Dwarsprofiel dijkvak 17: kabels d.d. 9-7-2015, rev 00, Doc.no C4-

08  (bijlage2_Tekeningen (3).pdf) 

o Situatieschets inrit naar transformatie gebouwen tekening 001 

Versie 22.09.2015 (1512.BA.01.00_150922_001.pdf) 

o Situatietekening transformatorstation (Bijlage 2A Situatie) 
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2. Besluit 

 

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene 

wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de 

minister van Infrastructuur en Milieu als volgt: 

 

I. De vergunning op grond van artikel 2, WBR te verlenen aan  

Windpark Fryslân B.V. voor het aanleggen, behouden, onderhouden en 

verwijderen van: een toegangsweg naar een trafostation en 

hoogspanningskabels onder en langs rijksweg A7 en het fietspad op de 

Afsluitdijk ten behoeve van het Windpark Fryslân. 

 

II. Aan de vergunning de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 

van deze vergunning. 

 

III. De vergunning te verlenen voor de periode vanaf 1 januari 2017 voor de 

fase van aanleg, de operationele fase van vijfentwintig jaar gerekend vanaf 

het moment dat de laatste turbine in bedrijf wordt genomen en de fase van 

ontmanteling van het windpark waarbij geldt dat deze vergunning in elk 

geval eindigt per 31 december 2049.  

 

IV. In afwijking van onderdeel III. van dit besluit blijft de vergunning geldig 

voor onbepaalde tijd voor de objecten of onderdelen die, na goedkeuring op 

het verwijderingsplan zoals bedoeld in voorschrift 8, worden behouden. 

 

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt 

verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. 

 

 

3. Voorschriften 

 

3.1 Algemene voorschriften 

 

Voorschrift 1 

Plaatsbepaling werk 

De vergunninghouder moet het werk uitvoeren overeenkomstig de bij deze 

vergunning behorende tekeningen, met uitzondering van de wijzigingen en 

aanvullingen welke uit de voorschriften van deze vergunning voortvloeien.  

 

Voorschrift 2 

Aanvang van de werkzaamheden 

1. Ten minste drie weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen 

moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van het werk 

worden afgestemd met: 

 De wegbeheerder (via e-mail) 

 Het verkeersloket Midden Nederland , of e-mailbericht aan 

Verkeersloketmiddennederland@rws.nl  

2. Indien de werkzaamheden niet op het in het eerste lid genoemde tijdstip 

kunnen beginnen moet dit onmiddellijk, doch binnen 24 uur kenbaar worden 

mailto:Verkeersloketmiddennederland@rws.nl
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gemaakt bij bovengenoemden. Daarbij moet een nieuwe datum worden 

genoemd. 

Indien het werk gereed is, moet dit binnen vijf werkdagen gemeld worden aan 

Rijkswaterstaat op e-mailadressen:  Verkeersloketmiddennederland@rws.nl en  

handhaving-middennederland@rws.nl  

 

Voorschrift 3 

Ongewoon voorval 

1. In het geval van een ongewoon voorval moeten onmiddellijk alle noodzakelijke 

maatregelen worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de 

bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn. 

2. Ongewone voorvallen moeten binnen 24 uur worden gemeld via de volgende 

telefoonnummers: 

 Het verkeersloket Midden Nederland 088 - 797 3663 

 CMIJ 0320 261111 (indien scheepvaartverkeer is betrokken) 

3. De vergunninghouder dient  één nood/- alarmeringsnummer in te richten 

welke 24 uur per dag bereikbaar is. 

4. Dit nummer moet uiterlijk 12 dagen voor aanvang van de werkzaamheden 

bekend worden gemaakt bij de Wegbeheerder en het Verkeersloket Midden 

Nederland. 

5. De reactietijd van het beantwoorden en opnemen van de nood/-alarmoproep 

bedraagt maximaal 10 minuten.  

6. De vergunninghouder dient bij het zich voordoen van een calamiteit of andere 

onverwachte gebeurtenis, te borgen dat indien noodzakelijk de 

hoogspanningskabels zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een uur 

spanningsvrij gemaakt en geaard zijn.  

7. Indien de wegbeheerder tijdens een calamiteit en/of crisissituatie het nodig 

acht, dient binnen 1,5 uur een ter zakekundige deskundige medewerker ter 

plaatse van de calamiteit/crisisplek aanwezig te zijn of op de plek waar vanuit 

de uitvoerder de werkzaamheden moeten worden verrichten ter bestrijding 

van de calamiteit/crisis. 

8. De vergunninghouder of degenen die namens de vergunninghouder zijn 

aangesteld of in zijn naam mogen handelen, dienen bij een calamiteit en/of 

crisissituatie de aanwijzingen van de wegbeheerder dan wel de Officier van 

Dienst van Rijkswaterstaat terstond op te volgen. 

Voorschrift 4 

Gegevens bij de eindsituatie 

1. De gegevens met betrekking tot de eindsituatie moeten conform bijlage 4  

“Digitaal te verstrekken gegevens” ter goedkeuring worden aangeboden.  

 

Voorschrift 5 

Contactpersoon 

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is 

met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of 

vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd. 

2. De vergunninghouder moet, binnen 14 dagen nadat deze vergunning 

inwerking is getreden, aan de wegbeheerder mededeling doen van de 

contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op 

grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen. 

mailto:Verkeersloketmiddennederland@rws.nl
mailto:handhaving-middennederland@rws.nl
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3. Wijzigingen moeten ten spoedigste doch binnen 14 dagen worden 

medegedeeld. 

 

Voorschrift 6 

Uitvoering van de werkzaamheden 

1. Een werkplan, een boorplan, beheer & onderhoudsplan en monitoringsplan 

moeten schriftelijk drie maanden vóór aanvang van de werkzaamheden ter 

goedkeuring aan de wegbeheerder worden aangeleverd.  

2. Dit werkplan omvat de gevraagde informatie zoals aangegeven in de Checklist 

Werkplan in bijlage 3. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen als 

er schriftelijk goedkeuring is verleend door de wegbeheerder. 

3. De werkzaamheden mogen niet eerder starten dan dat er een goedkeuring 

door de wegbeheerder is afgegeven op de in lid 1 genoemde plannen. 

4. De werkzaamheden dienen conform de in lid 1 genoemde plannen te worden 

uitgevoerd. 

5. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, 

eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en 

met spoed worden uitgevoerd. 

6. Indien de werkzaamheden gereed zijn, dient dit terstond gemeld te worden 

aan de wegbeheerder. 

7. Na afloop van het verwijderen van het werk dienen de rijksgronden weer in de 

oorspronkelijke staat te worden teruggebracht ter goedkeuring van de 

wegbeheerder.  

 

Voorschrift 7  

Verkeer 

1. Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van 

het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is. 

2. De te treffen verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de laatst geldende 

versie van de WBU en van de van toepassing zijnde CROW-richtlijn. 

3. De te treffen reguliere verkeersmaatregelen voor uitvoering van de 

werkzaamheden dienen tenminste 12 werkdagen voorafgaand aan de week 

waarin de werkzaamheden starten te worden aangevraagd via het SPIN bij 

het Verkeersloket Midden Nederland.  

4. Indien meer hinder wordt veroorzaakt, een verkeerssysteem op de weg wordt 

gezet of voor langdurig verkeersmaatregelen worden genomen, dient er 

goedkeuring worden verkregen van het MinderHinderTeam voordat de 

verkeersmaatregelen geplaatst mogen worden. Deze verkeersmaatregelen 

dienen tenminste 26 weken voorafgaand aan de week waarin de 

werkzaamheden starten bij het MinderHinderTeam te worden ingediend.   

5. Verkeersmaatregelen mogen pas worden genomen als goedkeuring gegeven 

is door het Verkeersloket of het MinderHinderTeam. 

6. Verkeersmaatregelen moeten door en op kosten van de vergunninghouder 

worden getroffen. 

 

Voorschrift 8 
Wijziging en verwijdering van werken 

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste 

van vergunning is gesteld, geringe wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke 

toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging 

conform een door of namens de wegbeheerder te geven aanwijzing uitvoeren. 
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2. In geval van substantiële wijziging, vernieuwing, uitbreiding of voortijdige 

opruiming van de in deze vergunning of goedgekeurd plan omschreven werken, 

op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een 

aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de 

wegbeheerder. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de 

situatie(s), doorsnede(s) en constructie(s) zijn aangegeven. 

3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 2 

genoemde aanvraag een besluit is genomen door de wegbeheerder. 

4. Onder wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van 

functie van de werken. 

5. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of verwijdering van de werken 

moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig 

zijn en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van 

de werken functieloos zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder 

binnen zes maanden uit de bodem worden verwijderd. 

6. Drie maanden voor het einde van de operationele periode, zoals genoemd in 

het besluit, dient een verwijderingsplan te worden overlegd - gericht op het 

verwijderen van aangelegde werken en herstel naar de oorspronkelijke situatie 

- rekening houdend met ontwikkelingen en fysieke veranderingen van de lokale 

omgeving die tijdens de operationele fase hebben plaatsgevonden of waarover 

inmiddels besluitvorming heeft plaatsgevonden en die nog gaan plaatsvinden. 
7. In afwijking van lid 6 hoeven de volgende werken of genoemde onderdelen niet 

te worden verwijderd: 

- de mantelbuizen van de gestuurde boringen, waarbij geldt dat de kabels in de 

mantelbuizen worden verwijderd en dat de mantelbuizen vervolgens  moeten 

worden gedämmerd met bentoniet of een materiaal met aantoonbaar 

vergelijkbare eigenschappen. 

8. Het verwijderingsplan als bedoeld in lid 6 behoeft de goedkeuring van de 

wegbeheerder. De wegbeheerder kan in afwijking van lid 6 met het goedkeuren 

van het genoemde  verwijderingsplan, besluiten om ermee in te stemmen dat, 

naast de in lid 7 genoemde werken, een of meer van de overige werken of 

onderdelen niet door de vergunninghouder hoeven te worden verwijderd. 

9. Binnen 15 maanden na beëindiging van de operationele periode verwijdert de 

vergunninghouder alle werken waaraan de wegbeheerder op basis van het 

verwijderingsplan goedkeuring heeft gegeven. 

3.2 Specifieke voorschriften 

 

Voorschrift 9 

Technische voorschriften 

1. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de aan de rijksweg aangesloten 

wegen, moet ongehinderd kunnen plaatsvinden. 

2. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de 
werkzaamheden optreden moeten worden hersteld. 

3. Voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden dient een werkplan te worden 

opgesteld en voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden ter 
goedkeuring aan de wegbeheerder worden aangeleverd. 

 

 

 

 

Voorschrift 10 
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Magneetveld en zwerfstromen 

 

1. In de directe omgeving van de kabel mag de sterkte van het magneetveld op 

maaiveldniveau niet hoger zijn dan 100 micro-Tesla. 

2. In de voor het publiek toegankelijke gebieden rondom transformatorstation 
mag de sterkte van het magneetveld niet hoger zijn dan 100 microTesla. 

3. Zwerfstromen in lijnobjecten langs de kabels mogen niet voorkomen. 

Daarnaast mogen er ook geen potentiaalverschillen in puntobjecten nabij de 

kabels voorkomen. 

4. De vergunninghouder dient tijdens de aanleg- en gebruiksfase middels 

metingen aan te tonen dat blijvend aan de in lid 1 tot en met 3 gestelde eisen 

voldaan wordt. Hiervoor dient de aanvrager voor aanvang van de 

werkzaamheden een monitoringsplan in te dienen bij wegbeheerder. 

5. Indien niet voldaan wordt aan de in lid 1 tot en met 3 gestelde eisen dan 

dient de vergunninghouder per direct passende beheersmaatregelen te 

nemen. Indien deze maatregelen de objecten van RWS of derden raken, dan 

dient hierover eerst goedkeuring van de wegbeheerder verkregen te worden. 

 

Voorschrift 11 

Specifieke voorschriften voor het uitvoeren van een boring en het leggen van 

kabels 

1. Een gestuurde boring onder de rijksweg mag niet eerder worden uitgevoerd 

dan dat er door de wegbeheerder een goedkeuring op het boorplan is 

afgegeven. 

2. Op het werk is de vigerende versie Richtlijn Boortechnieken van het 

Rijkswaterstaat van toepassing. 

3. Als een boring mislukt, mag de buis niet worden teruggetrokken. Er moet dan 

een nieuwe kruising op een andere plaats worden gemaakt. De in het 

weglichaam achtergebleven buis moet geheel worden opgevuld met dämmer 

en aan beide zijden waterdicht worden afgestopt. 

4. De vergunninghouder dient te borgen en voor de aanleg van de kabels aan te 

tonen dat bij een kortsluiting in de aangelegde kabels de veiligheid van de 

weggebruiker niet in het geding komt. 

5. De gronddekking boven de aansluitkabel(s) in de Afsluitdijk bedraagt 100 

centimeter met een nauwkeurigheid van ± 5 cm centimeter. In de deklaag 

dient afdekband of een afdekplaat te worden aangebracht. 

6. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven 

sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt. 

7. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk 

na afloop van de werkzaamheden worden hersteld. 

8. De in het begroeide oppervlak gemaakte sleuven moeten zodanig worden 
afgewerkt dat het oppervlak in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. 

9. De werkzaamheden mogen niet eerder plaatsvinden, dan nadat het grondwerk 
met piketten is uitgezet. 

10. Er mag in beginsel niet meer worden open gegraven dan er gedurende één 

dagproductie gegraven, gelegd en weer aangevuld en afgewerkt kan worden; 

van deze regel mag worden afgeweken als de wegbeheerder van te voren 
schriftelijk goedkeuring heeft verleend aan een hiertoe door de 
vergunninghouder in te dienen plan van aanpak waarin scenario’s met 
beheermaatregelen staan beschreven gericht op het voorkomen en wegnemen 
van negatieve effecten die kunnen optreden door veranderde situaties in het 
weer (zoals hevige of langdurige regenval) of andere factoren die een 
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bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van de weggebruiker nadat van de 
regel is afgeweken. 

11. Vervallen kabels of leidingen moeten worden verwijderd in overleg met en met 

goedkeuring van de wegbeheerder. 

 

3.3 Overige verplichtingen 

 

Voorschrift 12 

Beheer en onderhoud 

1. Het werk moet in goede staat worden onderhouden. 

2. Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer 

veroorzaken. 

3. Bouwstoffen, materialen en materieel moeten zodanig worden opgeslagen en 

geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat. 

 

Voorschrift 13 

Veiligheidskleding 

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig 

voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die 

voldoet aan: 

 NEN-EN 471:2003+A1:2008, en 

 de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden. 

 

Voorschrift 14 

Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade 

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht 

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat 

Rijkswaterstaat, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de 

vergunning schade lijden. 

 

Voorschrift 15 

Aanwijzingen 

Door of namens de wegbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden 

aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. 

Aanwijzingen moeten onmiddellijk te worden opgevolgd. 
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4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 

 

4.1 Vereiste van vergunning 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken (Wbr) is het verboden zonder vergunning van de minister 

van Infrastructuur en Milieu gebruik te maken van een waterstaatswerk in beheer 

bij het Rijk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of 

daarover werken te maken of te behouden of daarin, daaronder of daarop vaste 

stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of 

liggen. 

 

Windpark Fryslân B.V. te Emmeloord is voornemens een windpark in het 

IJsselmeer te realiseren. Om de elektriciteit te kunnen leveren wordt het windpark 

op het nationale hoogspanningsnet aangesloten. Voor deze aansluiting wordt een 

transformatorstation op Breezanddijk gerealiseerd en een kabelverbinding gelegd 

tussen het transformatorstation en een nabij gelegen aansluitpunt op het 

nationale hoogspanningsnet, bijvoorbeeld bij Bolsward (Marnezijl). De 

hoogspanningskabels worden middels een gestuurde boring onder de rijksweg A7 

aangebracht en vervolgens parallel aan de rijksweg onder het fietspad gelegd.  

 

Onderhavige vergunningaanvraag ziet toe op het deel van de werken die langs en 

onder de rijksweg A7 liggen in beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-

Nederland. Dit betreft in onderhavige situatie de rijksweg A7 vanaf km 86,5 tot 

km 100 (knooppunt Zurich). 

 

Voor het realiseren van dit project zijn meerdere vergunningen benodigd. Het 

Ministerie van Economische Zaken coördineert de besluitvorming op de diverse 

aanvragen. 

 

Pondera Consult B.V. heeft de aanvraag voor een vergunning namens Windpark 

Fryslan B.V. ingediend voor het aanleggen en behouden van een toegangsweg en  

hoogspanningskabels onder en langs de rijksweg A7 (deel Afsluitdijk, tussen km 

86,5 en km 100).  Deze werken worden binnen de beheergrenzen van de rijksweg 

A7 uitgevoerd en zijn daarmee vergunningplichtig op grond van artikel 2 Wbr. 

 

De overige werken zoals het plaatsen van het transformatorstation en de 

windturbines vallen buiten de beheergrenzen van de Wbr en zijn daarom buiten 

deze aanvraag gehouden. 

 

4.2 Betrokken belangen 

 

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in 

dit verband de volgende belangen een rol: 

 de belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het 

waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik 

daarvan; 

 het belang van de aanvrager, te weten het aanleggen van een 

toegangsweg naar een trafostation en het aanleggen van 

hoogspanningskabels onder en langs rijksweg A7 en het fietspad op de 

Afsluitdijk ten einde energie uit wind te leveren aan het nationale 

hoogspanningsnet. 
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4.3 Motivering 

 

Het leggen van kabels en het plaatsen van de toegangsweg is uit oogpunt van een 

doelmatig gebruik van het waterstaatswerk toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik 

van het werk verzekerd blijft. De werken zijn getoetst aan de geldende richtlijnen 

en beleid. 

Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn daarom aan deze 

vergunning voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is 

de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt 

gewerkt. 

 

In de voorschriften is ten aanzien van het magneetveld van de 

hoogspanningskabels een norm opgenomen. Grenswaarden voor magnetische 

velden worden internationaal door International Commission for  

Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) vastgesteld. Deze grenswaarden 

worden door de Europese Unie aanbevolen en zijn daardoor in Nederland de basis 

in het beleid rond elektronische en magnetische velden. Door het stellen van deze 

norm zal bij de huidige stand van de techniek naar verwachting geen hinder door 

storing van apparatuur van weggebruikers of beheerders optreden. In geval van 

storing op de aparatuur van weggebruikers, (weg)beheerders en hulpdiensten 

kunnen er gevaarlijke situaties op de rijksweg ontstaan. De vergunninghouder is 

verantwoordelijk voor het monitoren van deze norm en zal bij overschrijdingen 

maatregelen moeten treffen.  

 

De hoogspanningskabels en de toegangsweg uit onderhavige aanvraag zijn ook 

opgenomen in de vergunningaanvraag Waterwet. Voor de windturbines geldt 

dat deze tijdelijk vergund wordt op basis van de Beleidsregel voor het plaatsen 

van de windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken.  

In de Beleidsregel voor het plaatsen van de windturbines op, in of over 

rijkswaterstaatswerken zijn toetsingskaders opgenomen waaraan voldaan moet 

worden om turbines in, op en langs rijkswegen en rijkswateren te plaatsen. In 

artikel 8 van bovengenoemde beleidsregel wordt aangegeven dat een 

vergunning voor een bepaalde termijn wordt verleend. In de watervergunning 

is daarom opgenomen de vergunning te verlenen tot 31 december 2049.  Deze 

uiterlijke termijn houdt rekening met: 

a) de gestelde termijn van 5 jaren waarbinnen gebruik moet zijn gemaakt 

van de vergunning; 

b) de periode van aanleg (1,5 jaren) 

c) de operationele periode (25 jaren) 

d) de periode van ontmanteling (1,25 jaren) 

De vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 . Tijdens de periode kan 

voorbereiding redelijkerwijs plaatsvinden voordat daadwerkelijk handelingen in het 

watersysteem en de betrokken waterstaatswerken worden verricht, of wel: 

voordat fysieke handelingen in het veld worden verricht en hiermee daadwerkelijk 

gebruik wordt gemaakt van deze vergunning. De periode van voorbereiding is 

hiermee niet bepalend voor de vervaldatum van deze vergunning.  

 

In onderhavige beschikking wordt dezelfde tijdelijkheid gevolgd als in de 

aanvraag watervergunning aangezien de hoogspanningskabels en de 
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toegangsweg naar het transformatorstation onlosmakelijk met het Windpark 

Fryslan zijn verbonden. 

 

 

5. Procedure 

 

5.1 Gevolgde gecoördineerde procedure  

 

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, 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 windpark Fryslân 

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 windpark Fryslân. Daarom is 

ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

 

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 

windpark Fryslân bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan 

en de andere besluiten als volgt voorbereid: 

 

- Op 30 juni 2015 is op grond van 9d, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 het 

onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt 

voorbereid en bekend gemaakt; 

- op [datum] 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 [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan 

initiatiefnemer gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter 

inzage gelegen bij de [locatie]; 

- er is een informatieavond georganiseerd, op [datum], waarbij de 

mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierder 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. 

 

5.2 Verzoeken tot goedkeuring 

 

In een aantal voorschriften is gesteld dat met de uitvoering van bepaalde 

activiteiten niet eerder mag worden begonnen dan nadat de wegbeheerder 

schriftelijk hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Deze artikelen hebben 
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betrekking op definitieve ontwerpen, de werkplannen en monitoringsplan van te 

realiseren werken of activiteiten die ten tijde van de aanvraag nog niet in detail 

beschreven konden worden. Besluiten omtrent goedkeuring staan open voor 

bezwaar en beroep. 

Ook eventuele wijzigingen van reeds goedgekeurde plannen dienen wederom ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de wegbeheerder. Een goedkeuringsbesluit 

op een gewijzigd plan is tevens een besluit waartegen bezwaar en beroep kan 

worden aangetekend.  

 

5.3 Behandeling van zienswijzen  

 

[dit onderdeel wordt ingevuld na de periode van ter inzage legging van de 

ontwerp-beschikking] 

 

 

6. Conclusie 

 

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen 

van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit 

opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen 

van de gevraagde vergunning. 

 

 

7. ONDERTEKENING 

 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

 

Namens deze,  

 

Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. ir. T.F.J. van de Gazelle 
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8. Mededelingen 

 

Informatie en zienswijze 

 

Informatie 

Voor meer informatie over dit ontwerp-besluit kunt u terecht bij de in dit besluit 

genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij 

dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u 

doornemen. 

 

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 

aandachtspunten u helpen: 

1. Is de inhoud van het ontwerp-besluit duidelijk en is helder wat het concreet 

voor u betekent? 

2. Kunt u beoordelen of het ontwerp-besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u 

behoefte aan een toelichting? 

3. Kloppen de gegevens over u in het ontwerp-besluit en heeft u alle gegevens 

verstrekt? 

 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het ontwerp-besluit of de procedure, of 

wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de 

besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen. 

 

Zienswijzenprocedure 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, 

gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerp-besluit 

ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de 

ontwerpvergunning naar voren brengen. Zienswijzen over het ontwerp van het 

besluit kunnen worden ingediend bij: 

 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt windpark Fryslân  

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

 

 

9. Overige vergunningen 

 

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, 

waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing 

vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze 

beschikking steunt. 

 

 

10. Privaatrechtelijke toestemming 

 

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en –water nog 

toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het 

RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan 

stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. 

In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het 
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Rijksvastgoedbedrijf postbus 16700, 2500 BS Den Haag, staatseigendom 

schriftelijk tot u kan wenden. 

 

11. Kosten van maatregelen 

 

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het 

vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in 

verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt 

worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de 

vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder 

vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende 

orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van 

opgetreden calamiteiten. 

 

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en 

verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. 
 

Verkeer 

De eventueel nodige stremming behoeft een voorafgaande toestemming van ten 

minste 12 werkdagen met het verkeersloket, bereikbaar via het e-mailadres: 

verkeersloketmiddennederland@rws.nl en de Centrale meldpost 

IJsselmeergebied, door middel van het e-mailadres CMIJ@rws.nl 

 

Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN 

Voor het plannen van wegwerkzaamheden moet u gebruik maken van het 

Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). 

Deze kunt u via www.rws.nl/spin aanvragen. 

 

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing: Vigerende versie 
Beleid en proces veilig werken aan wegen. 
 

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een rijksweg die geen autosnelweg 
is. Daarom is de vigerende versie CROW richtlijn van toepassing: Maatregelen op 

niet autosnelwegen. 

 

De RWS richtlijnen zijn op internet toegankelijk door middel van de link: 

http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/ 

 

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd 
persoon. Deze persoon moet in het bezit zijn van een certificaat 
Verkeersmaatregelen BRL 9101. 
  

 

12. Nadeelcompensatie kabels en leidingen 

 

Op de vergoeding van schade, die het gevolg is van afgifte, wijziging, intrekking of 

opzegging van deze vergunning, is de Beleidsregel nadeelcompensatie 

Infrastructuur en Milieu 2014 – gepubliceerd in de Staatscourant van 16 juni 

2014, nr. 16584 – van toepassing. 
  

mailto:verkeersloket.groningen-drenthe@rws.nl
http://www.rws.nl/spin
http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
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13. Afschrift(en) van het besluit 

 

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: 

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB),  postbus 16700, 2500 BS Den Haag 

- Pondera Consult BV, Welbergweg 49, 7556 PE Hengelo 

- Gemeente Súdwest Fryslân, Postbus 10000, 8600 HA SNEEK 

- Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN 

- Overige adressen waaraan afschriften zijn verzonden 
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Bijlage 1 Begripsbepalingen 

 

 Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag. 

 As built tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte 

van het ontwerp zijn aangegeven, indien het werk meer dan 10 cm afwijkt van 

het ontwerp. 

 AutoCAD (Autodesk computer-aided design): programma voor het maken van 

technische tekeningen. 

 Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Milieu en de functionarissen 

die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar 

verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht). 

 BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van 

verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. 

 CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD. Bijvoorbeeld 

DWG. 

 Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade 

aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan. 

 Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de 

grond. 

 Dämmer: een dik-vloeibare stof die kan worden benut om leidingen met een 

relatief kleine diameter over de hele lengte vol te zetten en zo (blijvend 

flexibel) af te dichten. 

 Directeur-generaal: de directeur-generaal van Rijkswaterstaat (adres: 

Koningskade 4; postadres: Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG) 

 DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van 

AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan 

Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden. 

 Handhole: constructie om (ondergrondse) netwerken te verbinden. 

 HDD: horizontal directional drilling, horizontaal gestuurde boring. 

 HDPE: High-density polyethylene, of PEHD: polyethylene high-density, hoge 

dichtheidpolyetheen. 

 Het districtshoofd: Het hoofd van Rijkswaterstaat Midden-Nederland District 

Noord, Zuiderwagenplein 2 8224 AD Lelystad, postadres: Postbus 2232, 3500 

GE Utrecht. 

 HRL: hoofdrijbaan links. 

 HRR: hoofdrijbaan rechts. 

 Minderhinderteam; bereikbaar d.m.v. MinderHinderTeam-

MiddenNederland@rws.nl 

 NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en 

lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de 

aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD bestanden en –tekeningen 

Rijkswaterstaat”. 

 Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij 

een bestuursorgaan. 

 Pdf-formaat (pdf, portable document format): bestandstype inleesbaar in 

Adobe Reader 7.0.9 DUT. 

 Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: 

richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN 471, van 

Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995. 

 RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij 

mailto:MinderHinderTeam-MiddenNederland@rws.nl
mailto:MinderHinderTeam-MiddenNederland@rws.nl
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het 

CROW. http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/ 

 SPIN: Systeem Planning en Informatie Nederland, aanvragen via 

www.rws.nl/spin. 

 TAWO: Toetsingsadvies WBR-Onderbouw. 

 Het Verkeersloket:  Regionale verkeerscentrale Midden-Nederland, 

Papendorpseweg 101A, 3528 BJ Utrecht 088 - 797 3663. E-mailadres 

Verkeersloketmiddennederland@rws.nl 

 Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen 

verricht. 

 WBU: document Bepalingen Werk in Uitvoering, opgesteld door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. 

 Wegbeheerder:  de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 600, 

8200 AP te Lelystad, e-mail adres handhaving-middennederland@rws.nl; 

 Werkbare uren: Een overzicht van de werkbare uren kan worden opgevraagd 

via het Minderhinderteam MinderHinderTeam-MiddenNederland@rws.nl 

 Werk(en): In-, en uitrit van en naar het trafostation en hoogspanningskabels 

(aanleg middels gestuurde boring en open ontgraving. 

 Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en 

opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk. 

 

 

http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
http://www.rws.nl/spin
mailto:Verkeersloketmiddennederland@rws.nl
mailto:MinderHinderTeam-MiddenNederland@rws.nl
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Bijlage 2 Tekeningen 

 

 Overzichtstekening - kabeltrace naar Bolsward – Marnezijl, rev 00, d.d. 

16-12-2014 (141216 WPF-C10-01 Overzichtstekening kabeltrace.pdf) 

 Overzichtstekening plangebied, d.d. 16.12.2014, rev 00, Doc.no A1-01 

(141216 WPF-A1-01 overzichtstekening plangebied windpark.pdf) 

 Horizontaal gestuurde boringen 110 kV kabel d.d. 3-3-2015 rev 00 

(150316 WPF-C4-01 Kabelboring HDD van substaion naar fietspad.pdf) 

 Dwarsprofiel dijkvak 9: kabels d.d. 3-3-2015, rev 00, Doc.no C4-02 

(150316 WPF-C4-02 Dwarsprofiel kabels dijkvak 9) 

 Dwarsprofiel dijkvak 10: kabels d.d. 10-7-2015, rev 00, Doc.no C4-03 

(bijlage2_Tekeningen (1).pdf) 

 Dwarsprofiel dijkvak 11: kabels d.d. 10-7-2015, rev 00, Doc.no C4-04 

(bijlage2_Tekeningen (2).pdf) 

 Dwarsprofiel dijkvak 17: kabels d.d. 9-7-2015, rev 00, Doc.no C4-08  

(bijlage2_Tekeningen (3).pdf) 

 Situatieschets inrit naar transformatie gebouwen tekening 001 Versie 

22.09.2015 (1512.BA.01.00_150922_001.pdf) 

 Situatietekening transformatorstation (Bijlage 2A Situatie) 
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Bijlage 3 Checklist werkplan 

 

Instructie: 

Verwerk alle gevraagde informatie (indien van toepassing) in het werkplan en 

stuur het werkplan op naar het aangegeven adres. Uitleg over de punten staat in 

de bijgevoegde toelichting. 

 

1.        Gegevens melder of vergunninghouder 

□ Vergunningsnummer  

□ Naam vergunninghouder 

adres 

postcode & woonplaats 

telefoon 

contactpersoon/e-mail 

□ Naam werkuitvoerder 

adres 

postcode & woonplaats 

telefoon 

contactpersoon/e-mail 

 

2.        Ten aanzien van de organisatie op het werk 

□ Geef van minimaal een betrokken persoon van de werkvloer de 

contactgegevens (naam, telefoonnummer e-mailadres). Deze persoon is 

bevoegd om beslissingen te nemen 

□ Geef aan dat er een werkboek/logboek wordt bijgehouden en dat dit altijd 

beschikbaar is voor de handhaver. Aan het bevoegd gezag moet inzicht 

gegeven worden in gerealiseerde verwerkingspercentages, deze gegevens 

moeten tussentijds, achteraf te leveren en controleerbaar zijn 

□ Hoe is de calamiteiten organisatie geregeld en wat is het 

calamiteitentelefoonnummer van de werkvloer. 

 

3.        Werkzaamheden en Materieelinzet 

□ Plan van aanpak en detailtekening werkzaamheden 

□ Planning van de werkzaamheden 

□ Geef aan welk materieel gebruikt gaat worden.  

□ Waarmee vindt verwijdering van fysische verontreinigingen (bodemvreemde 

bestanddelen) plaats? 

□ Wat is de capaciteit/inhoud van het transportmaterieel 

□ Geef aan hoe het hemelwaterstelsel gaat lopen voor de omgeving van de 

transformatoren en de uit te voeren wijzigingen daarin zodat  

hemelwaterafvoer van de verzorgingsplaats geborgd wordt. 

□ Detailtekeningen te treffen verkeersmaatregelen 

Borgen van de beschikbaarheid van de langzaam verkeersroute tijdens het 

werk en onderhoud. 
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□ De vergunninghouder dient te borgen en voor de aanleg van de kabels aan te 

tonen dat bij een kortsluiting in de aangelegde kabels de veiligheid van de 

weggebruiker niet in het geding komt. 

 

  

 

4.        Beheer en onderhoud 

□ In de ontwerpfase dient de aanvrager een beheer- en –onderhoudsplan van 
de installatie op te stellen. In dit plan geeft de aanvrager tevens aan welke 

raakvlakken hij heeft met de objecten van RWS en derden. Dit beheer- en 
onderhoudsplan moet als onderdeel van het werkplan ter goedkeuring 
worden ingediend bij de vergunningverlener.  

□  

 

 

5.        Aan te leveren documenten 

□ Verkeersmanagementplan voor alle noodzakelijke verkeersmaatregelen en 

omleiding 

□ V&G plan uitvoeringsfase 

□ Uitvoeringsplan met maatregelen voor het borgen van de beschikbaarheid 

van de langzaam verkeersroute tijdens het werk en onderhoud. 

□ Monitoringsplan voor het controleren van het magneetveld.  

  

□ Tekening met daarop alle tijdelijke werken, inclusief coördinaten 

□ Boorplan, conform de laatst geldende Richtlijn Boortechnieken,  voor de uit te 

voeren HDD-boringen onder de rijksweg. 

□ Verwijderingsplan 

 

Het werkplan opsturen naar: 

Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

Afdeling Handhaving 

Postbus 2232 

3500 GE Utrecht 

 

Per e-mail: 

handhaving-middennederland@rws.nl 

 

Toelichting checklist werkplan. 

 

In het algemeen is het van belang deze checklist, welke dient ter ondersteuning 

van het schrijven van het werkplan, zo compleet mogelijk in te vullen en alle 

mogelijke antwoorden op de vragen te verwoorden in het werkplan.  

Voor alles geldt: indien van toepassing! 

 

Ad 1:   Bedoeld wordt het nummer van de vergunning de inkomende brief van 

RWS, et cetera. Met werkuitvoerder wordt de aannemer bedoeld. 

 

Ad 3:  Soms is de inzet niet bekend op het moment van het schrijven van het 

werkplan. U dient dan alle inzet van materieel te melden zodra dit wel 

mailto:handhaving-middennederland@rws.nl
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bekend is. Als het voor de hand ligt dat u tijdens de werkzaamheden 

fysische (fysieke) verontreinigingen kan tegenkomen (bijv. stenen, afval et 

cetera) dan graag aangeven hoe u deze wilt scheiden en afvoeren van de 

rest van de grond. U bent wettelijk verplicht ongewenst vrijkomende 

fysieke “verontreinigingen” als afval op een deugdelijke wijze af te voeren 

en u mag deze zeker niet terugbrengen in het werk. 

 

Ad 4:   Bedoeld wordt documenten waaruit blijkt op welke wijze u dit denkt te 

gaan organiseren/realiseren en exacte locaties van alle werken die tijdelijk 

geplaatst en behouden blijven. 
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Bijlage 4 Digitaal te verstrekken gegevens 
 

Vormgeving 
De gegevens met betrekking tot de eindsituatie moeten digitaal worden 

aangeleverd, waarbij 
 het aangegeven bestandsformaat wordt gehanteerd; 
 de aan te leveren bestanden zijn opgeslagen op een gangbare 

gegevensdrager; 
 de aan te leveren gegevens zijn benoemd in de areaallijst of matrix nat, 

zie http://www.rws.nl/datacontracteisen tabblad Areaalgegevens. 
 de posities met een x,y,z nauwkeurigheid beter dan 10cm zijn opgenomen 

en verwerkt in de einddocumentatie; 
 gebruik worden gemaakt van het coördinatenstelsel RD-NAP conform de 

procedure RDNAPTRANS™ 2008. Voor meer informatie zie website 
http://www.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting. 

 

Levering en verzending 

U dient de gegevens binnen drie maanden na uitvoering van de werkzaamheden 
aan te leveren mits geen andere levertermijn is benoemd. LET OP: voor kabels en 
leidingen en doorrijdprofielen gelden afwijkende levertermijnen. 

Verstuur de gegevens tijdig en compleet naar Rijkswaterstaat Midden Nederland, 

district Noord, E MNN-dataloket@rws.nl. 

Na uitvoering van de aangebrachte wijzigingen in het areaal willen wij de 
gegevens zoals benoemd in de areaallijst of matrix nat ontvangen volgens 
genoemd formaat. Onderstaand aanvullende informatie over de formaten en 
werkwijzen. 

 
Autocad bestanden en tekeningen 
Voor alle nieuw gerealiseerde werken dienen de As-built bestanden en tekeningen 
geleverd te worden conform de volgende specificaties: 

Bestandsformaat: inleesbaar in AutoCAD Map 3D 2014; 
Tekeningenformaat in PDF: Adobe Reader 7.0.9 DUT; 
Opgebouwd conform NLCS (Nederlands CAD standaard). Voor nadere informatie 

zie www.nlcs-gww.nl 
Document aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat, te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteidsen tabblad “CAD bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat”.; 
Document “Tekenvoorschriften object – en lijn-infrastructuur gebonden infra” te 
downloaden vanaf www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat”. 
Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te 
worden naar NLCS. 
 
DTB-bestand 
U dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het beschikbaar 

gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de volgende 

specificaties: 
Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand 
Handboek DTB-Droog en DTB-Nat 
Beide specificaties zijn  te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen tabblad 
“Digitaal Topografisch Bestand”. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.kadaster.nl/window.html?inhoud=/rijksdriehoeksmeting/
mailto:MNN-dataloket@rws.nl
http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteidsen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Alle in het kader van het werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient 
te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 
verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 
kleiner of groter zijn geworden. 

 
Kerngis en Beheerkaart Nat 
Bij werkzaamheden aan rijkswegen en -wateren dienen alle nieuwe en gewijzigde 

gegevens ten behoeve van Kerngis en/of beheerkaart nat te worden geleverd 
conform de volgende specificaties, te downloaden vanaf de website 
http://www.rws.nl/datacontracteisen tabblad ‘Kerngis Droog en Beheerkaart Nat’: 
Productspecificatie Kerngis-data; 
Invulinstructie datamodel Kerngis 2007; 
Productspecificatie Beheerkaart Nat; 

Invulinstructie Beheerkaart Nat. 
De inwinning voor Kerngis dient plaats te vinden conform het projecttype 
‘Bouwprojecten inclusief DTB’ volgens § 1.3 van de ‘Productspecificatie Kerngis-
data’. 
Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren i.v.m. dat de topografie in Beheerkaart 
Nat op DTB is gebaseerd. 

 
Hydrografische gegevens 
Bij roering aan de bodem worden voor en achteraf lodingen vereist. Indien tussen 
deze lodingen meer dan een jaar tijd zit, worden ook jaarlijks lodingen geëist 
voorafgaand aan het vaarseizoen. 
Op lodingen, peilingen en sonaropnamen zijn de “Nederlandse normen voor 
hydrografische opnemingen” van toepassing. Deze norm is te downloaden vanaf 

de website http://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Hydrografische normen. 
 
Kabels en leidingen 

Voor de kabels en leidingen waarop deze vergunning betrekking heeft, geldt het 

volgende: 

Uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande datum waarop het leggen of verleggen 

van kabels of leidingen wordt aangevangen, verstrekt u aan het district de 
geplande legginggegevens m.b.t. de betreffende kabels en leidingen. Gegevens 

dienen te worden aangeleverd volgens de specificaties genoemd onder Autocad 
bestanden en tekeningen. 
Uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van werkzaamheden m.b.t. het (ver)leggen 
van de kabels en leidingen verstrekt u ligginggegevens aan het district van 
Rijkswaterstaat dat met het beheer is of wordt belast. Gegevens dienen te worden 
aangeleverd volgende de specificaties genoemd onder Kerngis-bestand. 
Voor de kabels en leidingen van derden ontvangen wij graag tekeningen in 

AutoCAD-formaat. 

http://www.rws.nl/kenniscentrum/contracten/data_eisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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