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Geachte heer Terluin, 

Op 16 februari 2016 hebben wij uw melding voor het kappen van 10 bomen op diverse locaties in de 
gemeente Zuidhorn ontvangen. Hierover berichten wij u als volgt. 

Wij hebben uw melding beoordeeld en zien geen beletselen voor het kappen van de 9 bomen die op grond 
van de gemeente Zuidhorn en de particulier staan. U kunt vanaf heden dan ook overgaan tot het kappen 
van de volgende bomen: 

• met ID nummers 7, 9, 12, 24, 84, 85 en 87 op grond van de gemeente Zuidhorn; 
• met ID nummers 80 en 81 op grond van een particulier. 

De melding voor de boom met ID nummer 73, eigendom van de provincie Groningen, heeft u op 2 maart 
2016 in overleg met de provincie ingetrokken. De provincie Groningen verzorgt zelf de melding voor de te 
kappen boom. 

Verder merken wij op dat de in de bijlage genoemde Rijkscoördinatieregeling van toepassing is op deze 
kapmelding. 

Vervaltermijn 
Deze instemming vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen 
gebruik is gemaakt. De termijn van 52 weken als bedoeld in artikel 4:11a, lid 5 van de APV Zuidhorn komt 
hierbij te vervallen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogacht' 
namen 
VI 

rgemeèster en wethouders van de gemeente Zuidhorn, 

irkster van de afdeling Regels en Veiligheid 

Bijlage: 1 

Kopie: T. Baar 



Bijlage behorende bij de kapmelding 
met het kenmerk RV/2016-0132 

Rijkscoördinatieregeling 
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 Noord-West 380 kV EOS-WL 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 samen
hang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Noord-West 380 kV EOS-WL. Daarom is ook op dit 
besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Noord-West 380 kV EOS-
WL bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt 
voorbereid: 

op 5 februari 2016 is op grond van artikel 20c, 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 TenneT gezonden: 
het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie]: 
er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden 
mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet 
de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale 
dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op 
die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 

Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Noord-West 380 kV EOS-WL 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 


