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BETREFT Wijziging eerder ingediende aanvraag ontheffing in het kader van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) 

Geachte College, 

Middels dit schrijven wil TenneT de verzochte ontheffing (met onze referentie: 000.144.21 0432734) in het 

kader van de Algemene Plaatselijke Verordening: 

Aanvullen voor wat betreft het aansluiten op de Oostumerweg. 

Intrekken voor zover het betreft het kappen van bomen. 

Beide aspecten zijn besproken met de heer Pettinga. 

Aanvulling Oostumerweg 

Naar aanleiding van een op 10 februari 2016 ontvangen mailbericht en het hier opvolgende telefonisch 

overleg met de heer , is verzocht nadere informatie te geven over de aangevraagde uitrit uitkomend 

op de Oostumerweg. 

Zoals u eerder in het vooroverleg heeft aangeven is het gebruik van de Oostumerweg door bouwverkeer niet 

akkoord en overweegt u een aslast-beperking in te stellen voor deze weg. 

U merkt op dat hierover in de verzochte ontheffing niets is opgenomen. De reden hiervoor is dat TenneT er 

van uit is gegaan dat eventuele beperkingen als voorwaarden aan uw besluit worden verbonden. 

We kunnen u meedelen dat de beperking voor bouwverkeer voor de Oostumerweg is meegenomen in de 

aanbesteding. Van de aannemer zal worden gevraagd een verkeerscirculatieplan op te stellen met hierin 

onder andere de exacte planning, een bebordingsplan en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de 

beperkingen die gelden voor de Oostumerweg. Dit plan zal voorafgaand aan de uitvoering met de gemeente 

worden afgestemd. 

Kappen van Bomen 

In ons ontheffingsverzoek is op grond van de APV het kappen van bomen opgenomen. Voor deze bomen is 

de Provincie Groningen rechthebbende. In overleg met de provincie is besloten dat deze zelf 

vergunning/ontheffing verzorgt voor de kap van de bomen. Daarom trekt TenneT hierbij het verzoek tot 
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ontheffing in, voor zover dit het kappen van bomen betreft. 

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van het 

bovenstaande nog vragen heeft, dan hoor ik graag. 

Hoogachtend, 

TenneT TSO B.V. 

 

 




