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Op 29 januari 201 6 hebben wij uw melding ontvangen voor het maken van uitwegen 

voor de realisatie van een 380Kv hoogspanningsverbinding. In deze brief reageren wij 

op uw meldingen 

Rijkscoordinatie 

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 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. 

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. 
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Melding uitweg maken 

De gemeente Winsum heeft geen bezwaar tegen de aanleg van de inritten mits wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden; 

Van betreffende locaties dient een vooropname inclusief foto's van de huidige 

situatie en onderhoudsteestand van het wegvak aangeleverd te worden . Graag 

mailen naar gemeente@winsum.nl. 

Gebreken aan weg, dam of berm die ontstaan als gevolg van de 

werkzaamheden dienen door of namens Tennet te worden hersteld; 

Doorgaand verkeer dient ten allen tijde ongehinderd en veilig gebruik te kunnen 

maken van de weg. 

De aanvrager blijft tot 3 maanden na verwijdering van de inritten verantwoordelijk voor 

de eventuele herstelwerkzaamheden aan het gebruikte wegvak of voor gebreken als 

gevolg van de inritaanleg. 

De aan deze inritmelding verbonden legeskosten bedragen € 94,20 per inrit. 

Deze kosten worden u door de heffingsambtenaar van de gemeente Winsum middels 

een na te zenden factuur in rekening gebracht. 

Nadere informatie 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met de heer J.J. Pettinga, Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en 

Milieu. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Winsum, 

~-s~~Jezen, 

2015-0068 2 


