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1. Aanhef
Nummer
RWS-2018/7668

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 oktober 2016 een

aanvraag ontvangen van Windpark Fryslân B.V. om de vigerende vergunning als

bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet fWtw) voor het verrichten van handelingen

in een watersysteem te wijzigen.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door Pondera Consult B.V. De

aanvraag is op 28 oktober 2016 ingediend, geregistreerd onder nummer

RWSZ2O16-00015802 en ingeschreven onder nummer RWS-2016/45268.

Op de aanvraag met kenmerk RWS-2016/45268 is op 2 december 2016 een

aanvulling ontvangen.

De aanvraag betreft een wijziging voor de vergunning voor het gebruik maken van

het rijkswaterstaatswerk Afsluitdijk of de daartoe behorende beschermingszone

door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven,

daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te

behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer

te leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen kadastraal bekend D

01121 (MKMOOD 01121G0000) en D-01134 (MKMOOD 01134G0000).

De op 28 oktober 2016 ingediende aanvraag om wijziging van de reeds
bestaande/verleende vergunning bevat de volgende stukken:

1) Ingediende aanvraag.
2) Bijlage toelichting op aanvraag kabeltracé zuidkant Afsluitdijk Waterwet en WBR
vergunning
3) Tekeningen kabeltracé zuidkant Afsluitdijk, met tekeningnummers:
482.15.2.039-015; 482.15.2.039-073; 482.15.2.039-074; 482.15.2.039-075;
482.15.2.039-076; 482.15.2.039-077 en 482.15.2.039-021
4) Memo Fugro Effecten waterkering tgv Windpark Fryslân- beschouwing van
tracévariant kabel met kenmerk 1013-0226-006/B03/WRH, gedateerd 6 oktober
2015

De op 2 december 2016 ontvangen aanvulling op de aanvraag bevat de volgende
stukken:

1) Begeleidende mail, gedateerd 2 december 2016
2) Notitie Toelichting op aanvraag kabeltracé zuidkant Afsluitdijk
Waterwetvergunning;
3) Tekening met kenmerk 482.15.2.039-482.15.2.039-500, gedateerd 21-11-2016.

De besluitvorming over de vergunningaanvraag voor de wijziging van de

vergunning voor de Waterwet tezamen met diverse overige besluiten/vergunningen

vindt gecoördineerd plaats waarbij de Minister van Economische Zaken en Klimaat

op grond van de Rijkscoördinatieregeling optreedt als coördinerend bevoegd gezag.

In de paragraaf over de procedure is een en ander nader toegelicht.

RWS INFORMATIE Pagina 2 van 10



Rijkswaterstaat Midden
Nederland

RWS INFORMATIE
Datum

Per 26 oktober 2017 is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewijzigd naar
6 maart 2018

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle correspondentie van voor 26 Nummer

oktober 2017 gericht aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt
RwS-2018/7668

beschouwd als correspondentie aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de
Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de
minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

1. De aan Windpark Fryslân B.V. verleende vergunning van 22 september 2016
met kenmerk RWS-2016/39174 als volgt te wijzigen:

Aan de tabel met onderdelen, locaties en kadastrale aanduidingen in de Aanhef
wordt de volgende kadastrale aanduiding toegevoegd:
D-01121 (MKMOODO1121G0000) en D-01134 (MKMOODO1134G0000)
Deze kadastrale aanduidingen hebben betrekking op het kabeltracé aan de zuidzijde
van de snelweg A7. Dit tracé wordt aan de vigerende vergunning toegevoegd.

3. Voorschriften

a. Aan voorschrift 1 wordt lid 3 toegevoegd:
Uiterlijk 3 maanden voor de aanleg van het kabeltracé tussen Kornwerderzand
en de kop van de Afsluitdijk deelt vergunninghouder aan de waterbeheerder
mee of dit kabeltracé aan de zuidzijde of aan de noordzijde van de snelweg A7
wordt aangelegd.

b. Aan voorschrift 1 wordt lid 4 toegevoegd:
Als vergunninghouder besluit om het kabeltracé tussen Kornwerderzand en de
kop van de Afsluitdijk aan te leggen aan de zuidzijde van de snelweg A7 vervalt
de vergunning voor de aanleg van het tracé aan de noordzijde van de snelweg
A7. Als vergunninghouder besluit om het kabeltracé tussen Kornwerderzand en
de kop van de Afsluitdijk aan te leggen aan de noordzijde van de snelweg A7
vervalt de vergunning voor de aanleg van het tracé aan de zuidzijde van de
snelweg. Er mag slechts één tracé voor de aanleg van de kabel worden benut.

c. De voorschriften 1.3, 1.4 1.5, 1.6 en 1.7 worden vernummerd in 1.5 1.6, 1.7,
1.8 en 1.9.

d. Aan voorschrift 4.4 word lid a toegevoegd:
aan te geven of het kabeltracé tussen Kornwerderzand en de Kop van de
Afsluitdijk aan de noordzijde of aan de zuidzijde van de snelweg over de
Afsluitdijk wordt aangelegd.

e. De voorschriften 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.4d worden vernummerd in 4.4b, 4.4c,

4.4d en 4.4e.

Aan bijlage II worden de volgende tekeningen toegevoegd:
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-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-015, van 8-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-073, van 8-9-2015 “f8/7668
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-074, van 8-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-075, van 8-9-2015

-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-076, van 2-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-077, van 2-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-021, van 2-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-482.15.2.039-500, van

21-11-20 16

4. Aanvraag

De aanvraag voor de wijziging heeft betrekking op de volgende vigerende
watervergunning:
Watervergunning met kenmerk RWS-2016/39174 van 22 september 2016.

Gewenste wijziging:
De wijziging heeft betrekking op de ligging van het kabeltracé tussen

Kornwerderzand en de Kop van de Afsluitdijk. In de aanvraag voor de vergunning
RWS-2016/39174 was ervan uitgegaan dat dit tracé aan de noordzijde van de
snelweg over de Afsluitdijk zou komen te liggen. In verband met een wijziging van

de boring onder de Lorentzsluizen naar de zuidzijde van de Afsluitdijk is nu een
ligging van het kabeltracé ten zuiden van de snelweg over de Afsluitdijk ook een
optie. Om realisatie van het kabeltracé aan de zuidzijde van de snelweg mogelijk te
maken is nu een wijziging van de vergunning RWS-2016/39174 aangevraagd.
Vraag is om beide tracés te vergunnen, waarna de initiatiefnemer in een later
stadium een keuze kan maken voor realisatie van het kabeltracé aan de noordzijde

of aan de zuidzijde van de snelweg over de Afsluitdijk

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader

voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene
doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het
waterbeheer:
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en

waterschaarste;
b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en

ecologische kwaliteit van watersystemen en
c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van
het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is
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om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of
beperkingen voldoende te beschermen. RWS-2018/7668

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van
veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling
door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in
aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van
de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn
richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de
doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het
beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is
gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens
het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de effecten van het initiatief
op voorkoming waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, alsmede op de effecten op de vervulling van maatschappelijke
functies door het watersysteem.

De effecten op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische
kwaliteit van het watersysteem spelen een ondergeschikte rol bij dit besluit.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een r,fkswaterstaatswerk
en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

Voor de van toepassing zijnde regelgeving en het geldend beleid wordt verwezen
naar de al verleende vergunning waarop de aanvraag tot wijziging betrekking op
heeft. De regelgeving en het geldend beleid zijn tussendoor niet gewijzigd.

5.1.2 Overwegingen t.a. v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

De aangevraagde wijziging heeft in het licht van de doelstellingen van de Waterwet
geen andere gevolgen dan beschreven in de al vigerende watervergunning voor
Windpark Fryslân en leidt niet tot nadelige gevolgen.

5.1.2 Overwegingen t.a. v. de maatschappelijke functievervulling door
watersystemen

De aangevraagde wijziging heeft in het licht van de doelstellingen van de Waterwet
geen andere gevolgen dan beschreven in de al vigerende watervergunning voor
Windpark Fryslân en leidt niet tot negatieve gevolgen.
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5.2 Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning
Nummer
RWS-2018/7668

De aangevraagde wijziging heeft geen gevolgen voor de geldigheid die is vastgelegd
in de al vigerende watervergunning voor Windpark Fryslân.

6 Procedure

6.1 Gevolgde gecoördineerde 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 het project Windpark Fryslân gezamenlijk worden
voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van
Economische Zaken en Klimaat (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 het project Windpark Fryslân.
Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor
het project Windpark Fryslân bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere
besluiten als volgt voorbereid:

-
Op 23 juni 2015 is op grond van artikel 20c, tweede lid, Elektriciteitswet
1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd
wordt voorbereid en bekend gemaakt

- Op 14 december 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 14 december 2017 is door de minister van EZK een ontwerp van het
besluit aan Windpark Fryslân BV gezonden

- het ontwerp van het besluit heeft van 15 december 2017 tot en met 25
januari 2018 ter inzage gelegen bij de Gemeenteloket Sûdwest Fryslân,
Marktstraat 15 te Sneek

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 persoonlijk geïnformeerd.

6.2 Behandeling van zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van
de ontwerp-besluiten voor project Windpark Fryslân fase 2 zijn geen zienswijzen
over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht.
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7. Conclusie
Num met
RWS-2018/7668

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen
van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen
bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

8. Ondertekening

ir van Rijkswaterstaat Midden-Nederland,

DE MIN:

Schouwstra
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9. Mededelingen
Nummer
RWS-2018/7668

9.1 Informatie

Informatie
Voor meer informatie over deze vergunning kunt u terecht bij de in deze vergunning
genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zij kolom van de
vergunning. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u
doornemen.

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 beroepsg ronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

9.2 Inspanningsverplichtïng i.v.m. mogelijke schade
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat
het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het
gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

9.3 Aanwijzingen
Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden
aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen.
Aanwijzingen dienen onmiddellijk worden opgevolgd.

9.4 Overige vergunningen
Naast de in deze vergunning verleende vergunning kan, voor de handelingen,
waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist
zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze vergunning
steunt.

9.5 Privaatrechtelijke toestemming
Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en —water nog
toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB
aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen,
waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding.
In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de
Rijksvastgoedbedrijf, postbus 16700, 2500 BS Den Haag, die zich met betrekking
tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.
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9.6 Kosten van maatregelen
RWS-2018/7668

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in
verband met het beheer van het waterstaatswerk dient te treffen en die
veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het
waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de
vergunninghouder. Hieronder vallen onder meet de kosten, verbonden aan de door
het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen
in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de
redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden
of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
- Windpark Fryslân E.V., Duit 15, 8305 BB te Emmeloord
- Pondera Consult B.V., Welbergweg 49, 7556 PE Hengelo
- Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Postbus 16700, 2500 BS Den Haag
- Provincie Eryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
- Wetterskip Frysln, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
- Gemeente Südwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek
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Bijlage 1. Overige bijlagen
Nummer
RWS-2018/7668

6ehorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van
heden.

-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-015, van 8-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-073, van 8-9-2015

-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-074, van 8-9-2015

-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-075, van 8-9-2015

-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-076, van 2-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-077, van 2-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-021, van 2-9-2015
-tekening tracé kabelverbinding met kenmerk 482.15.2.039-482.15.2.039-500, van

21-11-20 16
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