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Windpark Vermeer Noord B.V. 
T.a.v. mevrouw M. van der Puijl 
Postbus 100 
3870 CC  Hoevelaken 
 

 
 
 

Datum :  
Briefnummer : 2017- 
Zaaknummer  : 682911 
Behandeld door : A.L.J. Fokkema, Juridische Zaken 
Telefoonnummer : (050) 316 4636 
   
Bijlagen : - Gewaarmerkte tekeningen 

- Boorplannen 
- Nota leges 

Onderwerp : Ontwerpvergunning Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het 
realiseren van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep nabij Zuidbroek 
en een gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal nabij Meeden 

 
 
Geachte mevrouw Van der Puijl, 
 
Bij  e-mail van 23 december 2016 met bijlagen verzoekt Pondera Consult namens Windpark Vermeer 
Noord B.V. , Zuiderinslag 4d, 3871 MR Hoevelaken, om toestemming voor het realiseren van een 
gestuurde boring onder het Winschoterdiep nabij km 22,635 te Zuidbroek en een gestuurde boring 
onder het A.G. Wildervanckkanaal nabij km 1,633 te Meeden. 
 
Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen in de provinciale vaarweg, 
mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen. 
 
Daarom verlenen wij aan Windpark Vermeer Noord B.V., Zuiderinslag 4d, 3871 MR te Hoevelaken 
1  vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub b van de Omgevingsverordening 

Provincie Groningen 2016, en  
2  toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de provincie 

Groningen daarvan rechthebbende is, voor:  
 
het realiseren van een gestuurde boring onder het Winschoterdiep nabij km 22,635 te Zuidbroek en een 
gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal nabij km 1,633 te Meeden (RD-coördinaten resp. bij 
benadering: x=255913, y=576338 en x=255948, y=574695). In iedere boorgang wordt een bundel van 3 

mantelbuizen van ø 160 mm getrokken waarin middenspanningskabels worden gelegd ten behoeve van 

de parkbekabeling van Windpark N33. Het geheel hierna ook genoemd "het werk". 
 
Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de boorplannen van Joulz. Voor de boring onder het 
A.G. Wildervanckkanaal betreft dit het boorplan van 21 maart 2017, versie 1, met kenmerk 
482.16.1.029-BPL-104-B, inclusief bijlagen en voor de boring onder het Winschoterdiep betreft dit het 
boorplan van 21 maart 2017, versie 1, met kenmerk 482.16.1.029-BPL-108-B, inclusief bijlagen. 
 
Het werk moet verder worden uitgevoerd zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende 
tekeningen, nummers 482.16.1.029-104, revisie 3, van 21-03-2017, 482.16.1.029-108, revisie 2, van 08-
12-2016, 2015.09.O003-303 van 05-12-2016, 2015.09.O003-309 van 05-12-2016, 2015.09.O003-310 
van 05-12-2016 en 2015.09.O003-311 van 05-12-2016, gewaarmerkt als 682911tek1 tot en met 
682911tek6. 

bernardinam
Getypte tekst
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Deze vergunning wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:  
1  Uitvoering  

a) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg wordt aangewezen de heer  
L.P. de Haan, Inspecteur Kanalen bij de provincie Groningen of een bevoegde plaatsvervanger. 
De heer De Haan is telefonisch bereikbaar via het secretariaat, op  
telefoonnummer 050-316 4579; 

b) Een exemplaar van deze vergunning of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens 
(tekeningen en/of boorplan) behorende bij deze vergunning, dienen voortdurend op het 
werk aanwezig te zijn; 

c) Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze vergunning, inclusief 
tekening(en) en boorplan, te worden overlegd; 

d) Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de normen NEN 3650:2012-serie (deel 
1 t/m 5) en de NEN 3651:2012 van toepassing;  

e) De veiligheidsfactor voor het evenwicht tussen waterdruk en boorvloeistofdruk moet minimaal 1,1 
zijn; 

f) De mantelbuizen moeten aan beide uiteinden waterdicht worden afgewerkt met een waterproof 
materiaal met duurzaam plastisch blijvende eigenschappen. Zodanig dat bij beschadiging of 
breuk van de buis geen open verbinding kan ontstaan met de omringende polders; 

g) Bij de in- en uittredepunten dienen kwelschermen om de mantelbuizen te worden aangebracht. 
De kwelschermen dienen rondom ten minste tot 1,0 meter buiten de leiding te steken. De 
kwelschermen dienen te worden gepakt in een kleikist met een dikte van minimaal 0,5 meter aan 
weerszijden van de schermen. Boven de aan te brengen kwelschermen dient de gronddekking 
minimaal 0,5 meter te bedragen. De mantelbuizen moeten gecentreerd en rondom waterdicht in 
de kwelschermen worden aangebracht. De te verrichten graafwerkzaamheden hierbij zijn 
minimaal; 

h) Vrijkomend bentoniet moet naar een erkende afvalverwerking worden afgevoerd; 
i) Afwijkingen van het boortracé mogen de waarden zoals opgenomen in tabel G.1 van de NEN 

3650-1:2012 onder G.4.12 niet overschrijden; 
j) De houdster van de vergunning moet de aanvang van de werkzaamheden melden aan de 

toezichthouder of een bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen 
voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan; 

k) Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de mantelbuis moeten de werkzaamheden 
onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd alsook het betrokken 
waterschap worden ingelicht; 

l) De laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen is van toepassing; 
m) De werkzaamheden moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd; 
n) De door het betrokken waterschap te stellen eisen moeten in acht worden genomen. Als één van 

deze eisen conflicteren met de in deze vergunning opgenomen voorschriften moet u contact 
opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud. 

 
2  Einde van deze vergunning 

Deze vergunning vervalt wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen 
gebruik gemaakt is. 
 
Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Groningen en de houdster van de vergunning schade lijdt of zal lijden hierdoor, dan kan de 
houdster van de vergunning op grond van de "Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 
leidingen provincie Groningen 2006", inclusief de wijzigingen van 2013, in aanmerking komen voor 
vergoeding van (een deel van) de schade. 
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3  Rechtsopvolgers 
Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze 
vergunning in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere verdere 
rechtsopvolger. 

 
4  Beheer en onderhoud  

De houdster van de vergunning is verplicht het werk in goede staat te onderhouden en daaraan 
de nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe 
bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de 
vaarweg moeten worden opgevolgd. 

 
5  Bodemverontreiniging  

Wij zijn niet op de hoogte van eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé. U 
zult zelf onderzoek moeten verrichten naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties 
daarvan. 
 

6  Beëindiging activiteiten nieuw te leggen tracé 
 Als de kabel/leiding/buis niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt dan zal deze voor 

rekening van de houdster van deze vergunning moeten worden verwijderd, tenzij uit oogpunt van 
beheer en onderhoud het verwijderen van de kabel/leiding/buis ongewenst is. Het verwijderen en 
laten liggen van de kabel/leiding/buis mag alleen plaatsvinden met toestemming  of op aanwijzing van 
het bevoegde gezag. 

 
7  Beëindiging activiteiten oude tracé 
 Kabels/leidingen/buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van wijziging van het tracé 

moeten worden verwijderd voor rekening van de houdster van deze vergunning, tenzij het bevoegd 
gezag  besluit uit oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van 
kabels/leidingen/buizen ongewenst is. Het verwijderen en/of laten liggen van de kabel/leiding/buis 
mag alleen plaatsvinden met toestemming  of op aanwijzing van het bevoegde gezag. 

  
8  Voorzienbaarheid toekomstige werkzaamheden 

Binnen een periode van vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
vergunning, is geen wijziging of intrekking van deze vergunning door de provincie voorzien in verband 
met binnen deze periode uit te voeren werkzaamheden aan en ten behoeve van de betreffende 
infrastructuur. 

 
9  Kabels en leidingen  

Ter controle van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u 
gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en 
Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via klic@kadaster.nl of telefonisch via 0800 00 80. 

 
10 Rechten van derden 
 Het te maken werk heeft ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden. U zult ook 

van deze partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven genoemd werk 
alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze vergunning. 

 
11 Schade 

Deze vergunning ontslaat de houdster van de vergunning niet van de plicht om maatregelen te 
nemen om te voorkomen dat de provincie en/of derden schade lijd(t)(en) als gevolg van het gebruik 
van deze vergunning. 

 
12  Revisietekening  

Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen en 
moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de 
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Provincie Groningen, afdeling Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP 
Groningen of per e-mail aan: juzaloket@provinciegroningen.nl 
 

13 Procedure Rijkscoördinatieregeling  
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 (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig 
zijn voor Windpark N33 deelgebied Eekerpolder 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 N33. Daarom is ook op dit besluit de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windpark N33 
bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid: 
- op 13 maart 2017 is op grond van artikel 9d, tweede lid, van de 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 innogy Windpower 
Netherlands B.V. gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de 
gemeente Veendam, de gemeente Menterwolde en de gemeente Oldambt; 

 
 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro 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 persoonlijk geïnformeerd. 

 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt windpark N33  
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
 
 

 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 Namens dezen: 
 

 
 
 ir. H. Broers 
  

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud  
 

mailto:juzaloket@provinciegroningen.nl



