
Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; 

Gezien de aanvraag van: 
TenneT TSO B.V. 
de heer G.J. Tertuin 
Postbus 718 
6800 AS ARNHEM 

Besluit omgevingsvergunning 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen hebben op 29 januari 2016 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van 17 masten 
t.b.v. de aanleg een 380 kv hoogspanningsverbinding. 

De aanvraag betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie D, 
perceelnummers 90, 91, 112, 104, 105,464,2134,2328,2313,2312,2330,2331,2332,2321, 
2318,2309,2325,2324, 1278, 2311, 2315,2307,2128,2317 en 2327. 

De omgevingsvergunning is aangevraagd door TenneT TSO B.V. 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer OVA-201670223. 

Verlenen omgevingsvergunning 
Wij hebben besloten gelet op de artikelen 2.l.l.b, 2.1.1c, 2.12.1a 3, 2.11 2.1.1a, 2.1.1c, 
2.12.1a 3 , 2.10 2.1.1c, 2.12.la 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 
omgevingsvergunning te verlenen. Deze omgevingsvergunning vervalt, wanneer binnen 3 
jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de 
motivering per deelactiviteit met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan 
veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de omgevingsvergunning verbonden 
voorschriften naleven. 
Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de 
verleende omgevingsvergunning voordat deze onherroepelijk is. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken 
deel uitmaken van de vergunning. 

De tijdelijke activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd en die aan 
u verleend worden, zijn: 

1. Bouwactiviteit art. 2.1 lid 1 onder a Wabo 
2. Aanlegactiviteit art. 2.1 lid 1 onder b Wabo 
3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening art. 2.1 lid 1 onder c Wabo 

In de bijlage treft u voor de hierboven genoemde activiteiten de afzonderlijke motivering aan. 

- 10 Gemeente Groningen Omgevingwergunning tijdelijke werk.terreinen, werk.v.egen en 
u i tri tten 



(Gemeente 
uron•ngen 
~ 

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 
hoogspanningsverbinding 380 kV Noord-West Nederland gezamenlijk worden voorbereid, 
waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel3.31, derde lid, in 
samenhang met artikel3.35, 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 artikel3.31, derde lid, in samenhang met artikel3.35, 
vierde lid, van de Wro. 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het project hoogspanningsverbinding 
380 kV Noord-West Nederland. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van 
toepassing. 
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het 
project hoogspanningsverbinding 380 kV Noord-West Nederland bevorderd. Onderhavig 
besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid: 

op 22 juni 2017 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 22 juni 2017 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT 
TSO BV gezonden; 
het ontwerp van het besluit heeft van 23 juni tot en met 3 augustus 2017 ter inzage 
gelegen op twee locaties, te weten het stadhuis van de Gemeente Winsum (Hoofdstraat W 
70, Winsum T (0595) 447777) en op het stadhuis van de Gemeente Loppersum 
(Molenweg 12. Loppersum, T (0596) 548200). 
er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 5 (te Aduard) en 6 juli (te Bedum) 2017, 
waarbij de mogelijkheid werd geboden om mondeling zienswijze(n) 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 EZK 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK 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. 

Beroepsprocedure en rechtsbescherming 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn 
voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet 
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kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van 
het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende 
in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na 
afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden 
aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. 

Bijlagen 
• motivering per deelactiviteit; 
• nota van beantwoording zienswijzen EOS-VVL 380 kV; 
• de onder deze omgevingsbeschikking behorende voorschriften; 
• gewaarmerkte stukken. 

Datum: 18 december 20 17 

Nummer: OVA-201670223 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens hen, concerndirecteur Groningen, 
namens d e, 
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Motivering omgevingsvergunning 

Dit onderdeel maakt deel uit van de omgevingsvergunning verleend op 18 december 2017. 
De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van 17 masten t.b.v. de aanleg een 380 kv 
hoogspanningsverbinding. 

De aanvraag heeft betrekking op de gronden kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie 
D, perceelnummers 90, 91, 112, 104, 105,464,2134,2328,2313,2312,2330, 2331,2332, 
2321,2318,2309,2325,2324, 1278,2311,2315,2307,2128,2317 en 2327. 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer OVA-201670223. 

Activiteit bouwen (artikel2.1lid 1 sub a Wabo) 
Gelet op artikel2.1, 2.2, 2.10 en 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo) verleend. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat: 
- de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning; 
- de omgevingsvergunning vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is 

geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 

Onderdeel van dit besluit vormen: 
1. tekeningen en documenten (gewaarmerkt); 
2. voorwaarden. 

De activiteit bouwen is getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving zoals is opgenomen 
in de bestemmingsplannen "Westpoort", het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening. 
Een toetsing aan de welstandsnota heeft niet plaats gevonden omdat het een tijdelijk 
bouwplan betreft. 

De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met de bestemmingsplannen "Westpoort". 
Voor hoogspanningsverbinding 380 kV Noord-West Nederland is echter een 
(rijks)inpassingsplan vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 
3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet 
aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. 
Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. 

Het bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het inpassingsplan, het 
Bouwbesluit en de Bouwverordening. 

Activiteit het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (artikel2.1lid 1 sub b Wabo) 
Gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
omgevingsvergunning voor de tijdelijke activiteit het uitvoeren van een werk of 
werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1 sub b Wabo) verleend. 
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De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat: 
- de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning; 
- de omgevingsvergunning vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is 

geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 

Onderdeel van dit besluit vormen: 
1. tekeningen en documenten (gewaarmerkt); 
2. voorwaarden. 

De activiteit, het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, is getoetst aan de van toepassing 
zijnde regelgeving zoals is opgenomen in de bestemmingsplannen "Westpoort" en de 
Bouwverordening. 

De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met de bestemmingsplannen "Westpoort". 
Voor hoogspanningsverbinding 380 kV Noord-West Nederland is echter een 
(rijks)inpassingsplan vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 
3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet 
aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. 
Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. 

Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden voldoet aan de van toepassing zijnde 
bepalingen uit het inpassingsplan en de Bouwverordening. 

Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel2.llid 1 sub c Wabo) 
Gelet op artikel 2.1, 2.2, en 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de 
omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
(artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo) verleend. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat: 
- de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning; 
- de omgevingsvergunning vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is 

geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 

Onderdeel van dit besluit vormen: 
1. tekeningen en documenten (gewaarmerkt); 
2. voorwaarden. 

De activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening is getoetst aan de van 
toepassing zijnde regelgeving zoals is opgenomen in de bestemmingsplannen "Westpoort". 

De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met de bestemmingsplannen "Westpoort". 
Voor hoogspanningsverbinding 380 kV Noord-West Nederland is echter een 
(rijks)inpassingsplan vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 
3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet 
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aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. 
Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. 

Het plan voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen uit het inpassingsplan. 

Zienswijzen 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten van de eerste fase voor de hoogspanningsverbinding 380 kV Noord-West 
Nederland zijn in totaal 33 unieke, zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren 
gebracht. En voor de tweede fase zijn 2 unieke zienswijzen ingediend. Zie de Nota van 
Beantwoording Zienswijzen EOS-VVL 380 kV voor een overzicht van de behandeling van de 
zienswijzen. In de Nota van Beantwoording Zienswijzen EOS-VVL 380 kV vindt u ook de 
reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk 
over alle ontwerpbesluiten gaan. 

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn een of meer specifieke zienswijzen ingediend. In de 
genoemde Nota van Beantwoording Zienswijzen EOS-VVL 380 kV vindt u de reacties op de 
inhoudelijke punten. 

De Nota van Beantwoording Zienswijzen EOS-VVL 380 kV maakt, voor zover de 
zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het 
besluit. In de Nota van Beantwoording Zienswijzen EOS-VVL 380 kV is aangegeven of de 
zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 

Conclusie 
Wij zijn dan ook van mening dat wij in alle redelijkheid de gevraagde omgevingsvergunning 
kunnen verlenen onder de voorwaarde dat deze omgevingsvergunning vervalt, wanneer 
binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is. 
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VOORWAARDEN bij bouwactiviteit: OV A- 201670223 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden: 

1. Voorwaarden voor start van de bouw: 

* Voorwaarde(n) van de gemeente Groningen. 

> De start van de activiteiten op de bouwplaats dient tenminste 2 werkdagen voor 
die tijd schriftelijk te worden gemeld met gebruikmaking van bijgevoegde antwoord
kaart "Kennisgeving aanvang bouw ". 
Ook dient u contact op te nemen met inspectie VTH, telefoon 050-367 6200, e-mail 
bouwinspectie@ groningen.nl. 

> Einde van de activiteiten op de bouwplaats dient uiterlijk op de dag van beëindi
ging van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld met gebruikmaking van 
bijgevoegde antwoordkaart "Kennisgeving einde bouw". 

> Alle hieronder genoemde gegevens dienen minimaal drie weken voor aanvang van 
de uitvoering van het betreffende onderdeel van de bouw, in drievoud te worden in
gediend bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Postbus 7081, 
9701JB Groningen, onder vermelding van het vergunningnummer 201670223 

- De constructie is alleen getoetst op hoofdlijnen. Voorafgaand aan het bouwen van 
constructieve onderdelen, dient hiervoor goedkeuring te zijn verkregen van de afde
ling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Hiertoe dienen de benodigde te
keningen en berekeningen met uitwerking van deze constructieve onderdelen nog te 
worden ingediend. 

Het gebied heeft een hoge archeologische verwachting, zoals gebleken is uit bijge
leverde stukken en advisering (cultuurtechnisch advies). Bij werkzaamheden die die
per gaan dan 30 cm. beneden maaiveld dient daarom nader archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd, alvorens de bodem wordt vergraven. Dit conform de genoemde 
advisering en de KNA (KwaliteitsNorm Archeologie 4.0) 

- Voordat er met activiteiten op de bouwplaats wordt gestart dient er een door de af
deling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving goedgekeurd bouwveilig
heidsplan aanwezig te zijn. Hiertoe moet bijgaand formulier 'Bouwveiligheidsplan' in 
worden gevuld en ingediend. 
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2. Voorwaarden tijdens de uitvoering: 

De inspecteur van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving dient, 
ten minste twee dagen voor de aanvang, van de volgende werkzaamheden in kennis te 
worden gesteld van: 

- de aanvang van de grondwerkzaamheden; 

- de aanvang van de heiwerkzaamheden; 

- het storten van betonconstructies en/of de montage van geprefabriceerde 
betonelementen; 

- het wegwerken van (staal) constructieonderdelen en riolering; 
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Bouwveiligheidsplan 
Doel: Zorgen voor veiligheid van derden . 

(de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige 
bouwwerken,open erven en terreinen en hun gebruikers) 

Hoe en wanneer: Indienen in 2 voud, 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij 
afdeling VTH, postbus 7081 9701 JB Groningen 

Opmerking: 

Wettelijke eis: 

1 0 d h . 'PI rac tgever 
Naam 
Adres 
Postcode en Plaats 

Telefoonnummer 
Contactpersoon 

2. Aannemer 
Naam 
Adres 
Postcode en plaats 
Telefoonnummer 
Faxnummer 

Het bouwveiligheidsplan is geen V &G plan. 

Het bouwveiligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van 
de bouwwerkzaamheden en moet op de bouwplaats aanwezig zijn conform 
art. 4.2 lid c van de Groninger Bouwverordening 

Contactpersoon ter plaatse 
Telefoonnummer 

3. Projectgegevens 
Project 
Locatie/straat/kavelnummer 
Bouwaanvraagnummer 

4. Bouwproces 
Korte omschrijving van de bouwwijze met aandacht voor: 

Hulpwerken zoals bijv.; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk; 
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Funderin~: (bij heiwerkzaamheden; hoe wordt schade aan naburi~e bouwwerken voorkomen?) 

Vloeren: 

Wanden: 

Dak: 

5. Werkdata en tijden 

Als toetsingsnorm voor de geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op de 
gevels van woningen, tijdens de gehele duur van de werkzaamheden, wordt een Leq van 60 
dB( A) aanbevolen. Bij een totale duur van de werkzaamheden korter dan een maand kan de 
toetsingsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd. 

Werkzaamheden zijn in principe toegestaan binnen de periode van 07.00-19.00 uur. 

In principe tijdens de avond- en nachtperiode geen lawaaiige bouw- en sloopwerk
zaamheden in de nabijheid van woningen. 

In bijzondere omstandigheden kunt u bij de afdeling VTH een ontheffing aanvragen. 
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6. Materieel 

Maakt u gebruik van een kraan? 

DJA D NEE 

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte? 

Plaats van de kraan en de hij szones op tekening aangeven 

7. Heiwerkzaamheden 

Maakt u gebruik van een hei/boorstelling? 

DJA D NEE 

Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten? 

DJA D NEE 

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondmechani
sche berekening te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draag
kracht bezit om de heistelling veilig te gebruiken. 

8. Opslag materiaal/materieel 

Gaat u materiaal/materieel in de openbare ruimte opslaan? 

DJA D NEE 

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte? 
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N.B.: Wanneer u gebruik maakt van gemeentegrond dient u contact op te nemen met de dienst 
Stadstoezicht, bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 89 10. 
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N.B.: Bij verkeersbelastende maatregelen zoals bijvoorbeeld afzettingen en afsluitingen van 
wegen of gedeelten van wegen dient u contact op te nemen met het Loket Beheer en Verkeer, 
bereikbaar onder telefoonnr. 050-367 8I II. 

9. Overige maatregelen 

Maatregelen ter voorkoming van mogelijk gevaar aan derden door bijvoorbeeld: 

Vallende delen: 

Lawaaiffrillingen: 

Afval: 

Anders, nl. 

10. Tekening van de bouwplaatsinrichting 

Op deze tekening(en) moet worden aangegeven: 

-de situering van het bouwwerk met het omliggende terrein c.q. bebouwing; 
-de grenzen van het bouwterrein; 
-de plaats van de bouwborden; 
-de plaats en de kwaliteit van de afscheiding van het bouwterrein; 
-de opstelplaats van het materiaal/materieel; 
- de plaats van de laad- en loszones; 
- de aan- en afvoerwegen; 
- de plaats van de bouwketen; 
- de opstelplaats van de kraan en de hijszones; 
- de plaats van de afvalcontainers; 
- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen. 

De schaal van bedoelde tekening( en) mag niet kleiner zijn dan I: I 00, of I: 1000 wanneer de
tails op een schaal van I: 100 zijn bijgevoegd. 

- 10 Gemeente Groningen Omgeving:wergunntng tijdelijke werkterreinen. werkwegen en 
uitritten 


