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27. Vergunning Kanalenregelement Groningen Provincie Groningen
28. Ontheffing Wegenreglement (plaatsen jukken en werkterreinen nabij
provinciale weg) Provincie Groningen
Betreffende project 380 kV - EOS-WL

Geachte heer Terluin,

In uw aanvraag van 29januari 2016 met bijlagen verzoekt u om ontheffing en vergunning voor het realiseren
van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten voor het hebben en trekken van
geleiders boven provinciale wegen en vaarwegen.

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen over de (provinciale) wegen en
vaarwegen, mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen.

Daarom verlenen wij aan TenneT TSO B.V.
1 ontheffing op grond van het gestelde in artikel 4.20 lid 1, 2, 3 en 5, van de Omgevingsverordening

Provincie Groningen 2016 (voor 1juli 2016 artikel 8 en 11 Wegenreglement der provincie Groningen);
2 vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub a en sub b van de Omgevingsverordening

Provincie Groningen 2016 (voor 1juli 2016 artikel 4 Kanalenreglement der provincie Groningen);
3 toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de provincie

Groningen daarvan rechthebbende is.

1. ontheffing op grond van het gestelde in artikel 4.20 lid 1, 2, 3 en 5, van de Omgevingsverordening
Provincie Groningen 2016 (voor 1juli 2016 artikel 8 en 11 Wegenreglement der provincie
Groningen) omvat:

- kruisen van de N363 met 380 kV geleiders (mast 755-756)
- kruisen van de N996 met 380 kV geleiders (mast 720-721)
- kruisen van de N46 met 380 kV geleiders (mast 715-716)
- kruisen van de N995 met 380 kV geleiders (mast 699-700)
- kruisen van de N361 met 380 kV geleiders (mast 684-685)
- kruisen van de N355 met 380 kV geleiders (mast 659-660)

2. vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub b van de Omgevingsverordening
Provincie Groningen 2016 (voor 1juli 2016 artikel 4 Kanalenreglement der provincie Groningen)
omvat:

- kruisen van de Aduarderdiep met 380 kV geleiders (mast 674-675)
- kruisen van de Reitdiep met 380 kV geleiders (mast 678-679)
- Kruisen van de Boterdiep met 380 kV geleiders (mast 699-700)

Het geheel hierna ook genoemd “het werk”.
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Voor de navolgende activiteiten is separate toestemming nodig van de provincie Groningen, zie voorschrift 2.
Verkeersmaatregelen.

- Overbrengen van geleiders over de genoemde wegen en vaarwegen (plaatsen van jukken en
stremming)

- Het hebben van werkterreinen op en nabij de provinciale wegen en vaarwegen.

Rangorde en omvang besluit
1. Ontwerpvergunning/ontheffing Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor project 380 kV -

EOS-WL
2. ALG000: Projectomschrijving diverse constructieve onderdelen
3. ALGOO1: Overzichtstekening gehele tracé
4. ALGOO2: Algemene informatie over Wintrackmasten
5. KVWOO1: Situatietekeningen kruisingen
6. KVWOO2: Werkbeschrijving
7. WABOO4: Lengteprofielen met coördinaten en hoogtes van masten en geleiders
8. WABOO4: Kadastrale gegevens per mastlocatie

Uiteindelijke kruisingsmethodiek
Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig een nader uit te werken gedetailleerd plan. Dit werkplan
dient te worden voorgelegd voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan de provincie. Hiervoor
geldt ingevolge artikel 1.3 lid 1 Omgevingsverordening provincie Groningen een beslistermijn van 8 weken,
deze termijn kan ingevolge artikel 1.3 lid 2 met ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

Dit besluit wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:
1 Uitvoering

a) 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. Onze toezichthouders (weg inspectie en
scheepvaartinspectie) zijn telefonisch bereikbaar via het secretariaat, via het telefoonnummer (050)-
316 4579;

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

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

d) Zowel horizontale als verticale afwijkingen van het in de stukken geprojecteerd tracé zijn niet
toegestaan behoudens schriftelijke toestemming;

e) De laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen is van toepassing;
f) De werkzaamheden moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd;
g) Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd moet de berm worden gemaaid en het maaisel

worden afgevoerd;
h) Bij werkzaamheden rondom bomen zijn de boombescherming regels van de poster “Boombescherming

op bouwlocaties” van de vereniging Stadswerk van toepassing. Deze poster is te vinden in het digitaal
loket op de website van de provincie Groningen, onder meer bij ontheffingen voor het aanleggen van
kabels en leidingen;

i) Aanvullingen moeten laagsgewijs worden verdicht in lagen van maximaal 30 cm dikte;
j) Eventuele beschadigde grasoppervlakten moeten vlak worden afgewerkt en worden ingezaaid met een

graszaadmengsel als B3 of worden afgedekt met uitkomende graszoden;
k) Aangevulde ontgravingen zullen bij inklinking tot anderhalf jaar na voltooiing van de werkzaamheden,

op kosten van de houdster van deze ontheffing, opnieuw worden aangevuld en afgewerkt;

2 Verkeersmaatregelen en het stremmen van de vaarweg
Het is niet toegestaan aan te vangen met de werkzaamheden zonder goedkeuring van de provincie
Groningen over de in te stellen verkeersmaatregelen.

Verkeersmaatregelen:
a) In overleg met het Verkeersloket van de provincie Groningen, e-mail:

verkeersloketprovincieqroningen.nl, telefoon 050-316 4579, moeten zes weken van te voren
afspraken worden gemaakt over de werkwijze en eventueel uit te voeren verkeersmaatregelen.

b) De verkeersmaatregelen moeten conform CROW 96b (werk in uitvoering) worden ingesteld.



Stremmen vaarweg(en):
a) In overleg met de inspecteur scheepvaart van de provincie Groningen, e-mail

j.tegelaarcprovinciegroningen.nl, telefoon 050- 316 4579, moeten zes weken van te voren afspraken
worden gemaakt over de stremming.

3 Einde van deze vergunning en ontheffing
Deze vergunning/ontheffing vervalt wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan
geen gebruik gemaakt is.

4 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.

5 Beheer en onderhoud
De houdster van de vergunning/ontheffing 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 (vaar)weg
moeten worden opgevolgd.

6 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.

7 Beëindiging activiteiten nieuw te leggen tracé
Als de hoogspanningsverbinding niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor
rekening van de houdster van deze vergunning/ontheffing moeten worden verwijderd. Het verwijderen van
de hoogspanningsverbinding mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het bevoegde
gezag.

8 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.

9 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.

10 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.

11 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 Provincie Groningen, afdeling
Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail aan:
juzaloketprovinciegroninqen. nI

12 Leges
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De legesnota wordt verstuurd
aan TenneT TSO B.V., t.a.v. mevrouw M. Hazebroek, Postbus 718, 6800 AS ARNHEM.
Wij verzoeken u de leges volgens bijgaande legesnota van 10 november 2017, nummer 300285, binnen
veertien dagen te voldoen.



13 Procedure 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 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 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 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 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’. Zie ook de bijgaande bijlage inzake het genomen besluit. op 22juni 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 een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant;
kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;

- op 22juni 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 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 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.

14 Rechtsmiddelen
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 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.

15 Behandeling 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-WL 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-WL 380 kV is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige
besluit aan te passen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Namens dezen:

ir H. Broers

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud
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NOTA LEGES

Op grond van de Legesverordening provincie Groningen 1993 en de daarbij behorende door Provinciale
Staten van Groningen vastgestelde Tarieventabel 2017, bent u leges verschuldigd voor het in behandeling
nemen van uw aanvraag.
Ik verzoek u voor tijdige betaling zorg te dragen.

Het hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

BEDRAG:

Bij betaling en correspondentie:
Jaar en notanummer vermelden!

Ontheffing + Vergunning
Betreft. Omgevingsverordening

Notanummer: No. 300285

Dagtekening: 10 november2017

Vervaldag: 24 november2017

Dossiernummer.: K3253
Documentnummer: 2017-098958

Vergunning/ontheffing
Referentie. Omgevingsverordening

Provincie Groningen
2016 project 380 kV -

EOS-WL

NOTA
De verschuldigde leges zijn gegrond op de Legesverordening provincie Groningen 1993.

INVORDERING
De nota wordt ingevorderd in één termijn, waarvan de vervaldag hierboven is aangegeven. Blijft betaling voor of op
de vervaldag achterwege, dan zullen invorderingsmaatregelen worden getroffen.

BEZWAREN
Bezwaarschriften tegen de door u verschuldigde leges kunnen binnen 6 weken na dagtekening van de nota bij het
hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud worden ingediend. De verplichting tot betaling van de nota wordt door
het inbrengen van bezwaren NIET opgeschort. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u in de digitale
brochure ‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.provinciegroningen.nl). Ten aanzien van het laatstgenoemde wordt opgemerkt dat na bezwaar, beroep kan
worden ingesteld bij de belastingkamer van de Rechtbank te Groningen binnen een termijn van 6 weken.

BETALING
Vermeld bij betaling: Leges, jaar en notanummer, zoals op deze nota is aangegeven.

Martinikerkhof 12 Sint Jansstraat 4 Postbus 610 Telefoon www,provinciegroningen.nI
9712 JG Groningen 9712 JN Groningen 9700 AF Groningen 050 316 4911 infoprovinciegronlngen.nl

Jaar: 2017

De provincie Groningen werkt nolgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW: NLOO19.32.822.BO1 / KvK: 011 62023 / BAN: NL84 ABNA 0446 0456 91? BIC: ABNANL2A


