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DEFINITIEVE 

BESCHIKKING 

1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 2 januari 2018, een 

aanvraag ontvangen van Pondera Consult B.V., Welbergweg 49, 7556 PE te 

Hengelo, namens Enexis B.V., Marsweg 5, 8013 PD te Zwolle, om een vergunning 

op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).  

De aanvraag betreft het aanleggen, behouden en onderhouden van kabels en 

leidingen langs en onder Rijksweg N33 tussen km 29,1 – km 29,9 en km 33,2 in 

de gemeenten  Veendam en Aa en Hunze. 

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges 

zijn betaald waarna de aanvraag in behandeling is genomen. 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2018-00000031 en omvat de 

volgende stukken: 

• Formulier ‘Aanvraag WBR-beschikking’ (Vergunningaanvraag);

• ‘Bijlage 1: Toelichting aanvraag WBR vergunning kabeltracé  langs en

onder Rijksweg N33’, projectnummer 717133, d.d. 1-1-2018;

• ‘Bijlage 2a: N33 Overzicht’, tekeningnummer 000030122331-E-M-17, d.d.

30-11-2017;

• ‘Bijlage 2b: N33 Detailtekeningen’, tekeningnummers 000030122331-E-M-

3 tot en met 000030122331-E-M-12, 10 pagina’s, d.d. 28-11-2017;

• ‘Bijlage 3a: Doorsnede boring STAR museumspoorlijn’, tekeningnummer

NS0832, d.d. 20-12-2017;

• ‘Bijlage 3b: Doorsnede boring afslag N385’, tekeningnummer BG4543, d.d.

18-12-2017;

• ‘Bijlage 4: Machtiging’, 2 pagina’s, projectnummer n.v.t., d.d. 20-12-2017;

• ‘Bijlage 5: Uittreksel KvK Enexis BV’, 14 pagina’s, projectnummer n.v.t.,

d.d. 13-12-2017;

• ‘Bijlage 5: VELIN graafvoorwaarden’, 9 pagina’s, projectnummer n.v.t.,

d.d. april 2017.

Een aanvulling op de aanvraag is op 30 augustus 2018 ontvangen en geregi-
streerd onder RWS-2018/70_A1. De aanvulling bevat de volgende documenten: 

• -Begeleidende e-mail
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• Bijlage 1: wijzigingen aanvragen vergunningen Aansluiting Windpark de

Drentse Monden – Oostermoer Fase 3, Pondera, d.d. 24-8-2018.

• Tekening ‘MA AHZ NWD Nieuwediep Bij 3 (woe-2.9)’, Enexis,

tekeningnummer 000031022331-E-M-6, blad 5 en blad 6, d.d. 14-02-

2018

• Tekening ‘HDD 1, onder het Stadskanaal in Wildervank’, BAM,

tekeningnummer BG4543-1, 2 bladen, d.d. 21-08-2018

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene 

wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt: 

I. de vergunning op grond van artikel 2 WBR te verlenen aan Enexis B.V.,

Marsweg 5, 8013 PD te Zwolle, voor het aanleggen, behouden en

onderhouden van kabels en leidingen langs en onder Rijksweg N33 tussen

km 29,1 – km 29,9 en km 33,2 in de gemeenten Veendam en Aa en Hunze.

II. aan de vergunning de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3

van deze vergunning.

Ik wil u bij deze met klem verwijzen naar hoofdstuk 8, onderdeel 7, overige 

verplichtingen, van deze vergunning. Daarin wordt aangegeven welke overige 

verplichtingen gelden op grond van andere wetgeving in verband met het werk. 

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt 

verwezen naar bijlage 1 bij deze vergunning. 

3. Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1 

Plaatsbepaling werk 

Het werk moet worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven 

op de bij deze vergunning gevoegde bijlagen. 

Voorschrift 2 

Werkzaamheden 

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen

moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de

werkzaamheden, onder vermelding van het zaaknummer van deze

beschikking, worden gemeld aan het bevoegd gezag, via e-mailadressen:

AMLoketNN@rws.nl en rwsnn-meldingen@rws.nl

2. Indien de werkzaamheden niet op het in lid 1 genoemde tijdstip kunnen

beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan via

de onder lid 1 genoemde e-mailadressen. Daarbij moet een nieuwe datum

worden genoemd.

3. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 5 werkdagen gemeld worden aan

mailto:AMLoketNN@rws.nl
mailto:rwsnn-meldingen@rws.nl
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het bevoegd gezag, via de onder lid 1 genoemde e-mailadressen. 

Voorschrift 3 

Calamiteit / ongewoon voorval 

1. In het geval van een calamiteit moeten onmiddellijk alle noodzakelijke

maatregelen worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de

bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.

2. Calamiteiten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld via telefoonnummer:

026-4834 343 (Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland).

Voorschrift 4 

Tekeningen 

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een as built

tekening ter goedkeuring worden aangeleverd.

2. De as built tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief

aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.

3. De as built tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digi-

taal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader

7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadres: AreaalgegevensNN@rws.nl

4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die zijn gerelateerd aan een

topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het

Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

5. Het bevoegd gezag zal over de goedkeuring een appellabel besluit nemen.

Voorschrift 5 

Contactpersoon 

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is

met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of

vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder moet, drie maanden vóór aanvang van de

werkzaamheden, aan het bevoegde gezag mededeling doen van de

contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op

grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen via e-

mailadres: AMLoketNN@rws.nl

3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen worden medegedeeld.

3.2 Specifieke voorschriften 

Voorschrift 6 

Technische voorschriften 

1. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven

sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.

2. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk

na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand worden

hersteld.

3. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de

werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.

4. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet

ongehinderd kunnen plaatsvinden.

5. Asfaltverhardingen van bestaande wegen mogen niet opengebroken worden.

6. Vervallen kabels moeten worden verwijderd.

7. Open sleuven moeten dezelfde dag weer gedicht worden.

mailto:AreaalgegevensNN@rws.nl
mailto:AMLoketNN@rws.nl
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Voorschrift 7 

Voorschriften voor het leggen van kabels 

1. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de 

werkzaamheden optreden moeten worden hersteld. 

2. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van de kabels en 

leidingen te graven sleuven moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden 

beperkt. 

3. De te graven sleuven moeten op voldoende afstand van de fundering van de 

weg liggen. 

4. De minimale gronddekking boven de kabels moet ten minste 0,8 meter 

bedragen. 

5. De aanvulling moet in lagen van ten hoogste 0,3 meter worden aangebracht 

en verdicht. 

6. De ontgraving onder het grondwaterpeil mag alleen worden aangevuld met de 

uitgekomen grond, indien die uit zuiver (niet verontreinigd) zand bestaat.  

 

Voorschrift 8 

Voorschriften voor het maken van een boring of persing onder de weg 

1. Persboringen moeten uitgevoerd worden volgens de pneumatische 

boortechniek, system impact ramming (niet grondverdringend) uit de Richtlijn 

boortechnieken 2004. 

2. De kabels moeten in een mantelbuis onder de verharding worden gelegd. 

Deze mantelbuis moet onder de verharding worden doorgeboord, een en 

ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen. 

3. De door te boren mantelbuis moet een zodanige lengte hebben dat het punt, 

van waaruit wordt geboord, buiten het weglichaam komt te liggen. 

4. De lengte van de mantelbuis moet ten minste een spreidingszone van 45° 

vanuit de zijkant van de wegconstructie bestrijken. 

5. Voor de leidingkruising moeten de berekende en gepresenteerde maximaal 

toelaatbare boorspoeldrukken (effectieve druk vermeerderd met de ter plaatse 

heersende waterdruk) als maximaal toelaatbare boorspoeldrukken worden 

gehandhaafd. 

6. Uittredende boorspoeling moet onmiddellijk worden verwijderd. 

7. Als een boring mislukt, mag de buis niet worden teruggetrokken. Er dient dan 

een nieuwe kruising op een andere plaats te worden gemaakt. De in het 

weglichaam achtergebleven buis moet geheel worden opgevuld met dämmer 

en aan beide zijden waterdicht worden afgestopt. 

 

Voorschrift 9 

Uitvoering van de werkzaamheden  

1. Een werkplan, een boorplan, definitieve detailtekeningen van het kabeltracé 

en een beheer & onderhoudsplan moeten schriftelijk drie maanden vóór aan-

vang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden 

aangeleverd.  

2. De werkzaamheden mogen niet eerder starten dan dat er een goedkeuring 

door het bevoegd gezag is afgegeven voor de in lid 1 genoemde plannen. 

3. De werkzaamheden moeten conform de in lid 1 genoemde plannen worden 

uitgevoerd. 
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4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag 

 

4.1 Vereiste van vergunning 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken (WBR) is het verboden zonder vergunning van de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk in 

beheer bij het rijk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, 

daaronder of daarover werken te maken of te behouden of daarin, daaronder of 

daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te 

laten staan of liggen. 

 

Enexis B.V., Marsweg 5, 8013 PD te Zwolle, is voornemens 

middenspanningskabels aan te leggen voor de aansluiting van Windpark De 

Drentse Monden – Oostermoer op de HS/MS stations in Musselkanaal, Gasselte, 

Stadskanaal en Veendam.  

 

Onderhavige vergunningaanvraag ziet toe op het deel van de werken die langs en 

onder de Rijksweg N33 tussen km 29,1 – km 29,2 en km 33,2 in de gemeenten 

Veendam en Aa en Hunze liggen. 

 

Voor het realiseren van dit project zijn meerdere vergunningen benodigd. Het 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluitvorming op de 

diverse aanvragen. 

 

Enexis B.V. is voornemens meerdere mantelbuizen met kabels en leidingen langs 

en onder Rijksweg N33 tussen km 29,1 – km 29,2 en 33,2 aan te leggen middels 

open ontgraving en sleufloze technieken, in de gemeenten  Veendam en Aa en 

Hunze. Deze handeling is vergunningplichtig op grond van art. 2 WBR. 

 

Pondera Consult B.V. is gemachtigd door Enexis B.V. om de vergunningaanvragen 

te verzorgen. 

 

De overige werken zoals het plaatsen van de turbines zijn reeds vergund en vallen 

buiten de beheergrenzen van de WBR in Noord-Nederland en zijn daarom buiten 

deze aanvraag gehouden. 

 

 

4.2 Betrokken belangen 

 

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in 

dit verband de volgende belangen een rol: 

 de belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het 

waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik 

daarvan; 

 het belang van de aanvrager, te weten het aanleggen, behouden en 

onderhouden van kabels en leidingen ten behoeve van Windpark Fryslân; 

 belangen van derden. 
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4.3 Motivering 

Op onderhavige vergunning is het volgende beleid van toepassing: 

- Richtlijn Bewegwijzering

Op onderhavige vergunning zijn de volgende beleidskaders van toepassing:

- Leidraad Wet beheer rijkswaterstaatswerken

- Richtlijn Boortechnieken, januari 2004

Uit het oogpunt van een goede elektriciteitsvoorziening is het noodzakelijk de 

aangevraagde kabel (aan) te leggen. Het aanleggen van de kabel is uit oogpunt 

van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk toelaatbaar, terwijl het veilig 

gebruik van het werk verzekerd blijft. Het aanleggen van de kabel is getoetst aan 

de geldende richtlijnen en beleid. 

Een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen van de WBR, 

zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, WBR zich tegen vergunningverlening 

verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het 

verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. 

Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn daarom aan deze 

vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde 

beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften 

wordt gewerkt. 

4.4 Procedure 

In artikel 9b, 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 Windpark DMOM fase 3 , 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 Windpark DMOM fase 3. 

Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een gecoördineerde 

voorbereiding van de besluiten voor Windpark DMOM fase 3 bevorderd. 

Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid: 

- op 14 juni 2018 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 juni 2018 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit

aan de initiatiefnemers gezonden;

- het ontwerp van het besluit heeft van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018

ter inzage gelegen bij de gemeenten AA en Hunze, Borger-Odoorn en

Stadskanaal en op www.bureau-energieprojecten.nl
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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 Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Tevens doet de 

minister van Economische Zaken en Klimaat 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. 

 

 

4.4.2. Behandeling van zienswijzen  

4.4.2.1. Antwoordnota 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van 

de ontwerp-besluiten van deze derde  fase van het project Windpark Drentse 

Monden en Oostermoer zijn 23 zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren 

gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen (Bijlage 5) voor een overzicht van de 

behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de 

inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over 

alle ontwerpbesluiten gaan. 

 

De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp 

van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is 

aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te 

passen. 

 

4.4.2.2 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-wbrvergunning 

Naar aanleiding van twee van de ontvangen zienswijzen is de aanvraag door de 

aanvrager gewijzigd. Deze zienswijzen hadden geen betrekking op het ontwerp 

van onderhavig besluit, echter de gewijzigde aanvraag leidt wel tot aanpassing 

van onderhavige vergunning  ten opzichte van het ontwerpbesluit. Hieronder 

wordt specifiek aangegeven welke wijzigingen in de wbrvergunning, ten opzichte 

van het ontwerpbesluit, zijn aangebracht. Wijzigingen in de aanvraag zijn gemaakt 

naar aanleiding van de zienswijze geregistreerd onder c3c-OB-009 en heeft 

betrekking op het wijzigen van het kabeltracé langs de N33. Door de wijziging van 

het kabeltracé ligt de kabel voor een groter deel in beheergebied van 

Rijkswaterstaat. Hierdoor is de kilometrering in de gehele vergunning gewijzigd.  
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5. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen 

van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit 

opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen 

van de gevraagde vergunning. 

6. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

namens deze, 

hoofd van de afdeling Vergunningverlening, 

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, 

M.G. Klaver
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7. Mededelingen

1. Informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde

contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van het besluit. De

contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en 

aandachtspunten u helpen: 

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u
betekent?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoef-
te aan een toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer 

u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de 

besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen. 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de 

bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te 

bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel 

belanghebbende bij het besluit zijn. 

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van 

een beroepschrift: 

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u

met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere,
wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in? 

Belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht op het 

ontwerpbesluit 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. 

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan: 

- uw naam en adres;
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- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bij-
voorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo 
mogelijk een kopie van het besluit; 

- de reden waarom u beroep instelt; 
- de datum en uw handtekening. 

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in 

rekening gebracht. 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent 

dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit 

niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan 

kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de 

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

te vragen een voorlopige voorziening te treffen. De Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van Statezal daarvoor griffierecht in rekening brengen. 

 

Digitaal beroep of voorlopige voorziening 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 

site voor de precieze voorwaarden. 

2.  

 

3. Inspanningsverplichting 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 gebruik-

maken van de vergunning schade lijden. 

 

4. Aanwijzingen 

Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden 

aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. 

Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 

 

5. Overige vergunningen 

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, 

waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing ver-

eist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze be-

schikking steunt. 

 

 

6. 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 het RVB, 

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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7. Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunning-

verlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband

met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden

door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergun-

ninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen

onder meer 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. 

8. Overige verplichtingen

Richtlijn boortechnieken

Op het werk is de Richtlijn Boortechnieken van het Ministerie van Verkeer en Wa-

terstaat (ISBN 90-369-5542-4, laatste versie januari 2004) van toepassing.

Op de werkzaamheden zijn de NEN 3650-2012 en de NEN 3651-2012 van toepas-

sing. 

Beheer en onderhoud 

Het werk moet in goede staat worden onderhouden. 

CROW Richtlijn zorgvuldig graafproces 

Tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de CROW-

richtlijn zorgvuldig graafproces. Graafschade aan kabels en leidingen moet worden 

voorkomen. 

Verkeersveiligheid 

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer ver-

oorzaken. 

Bouwstoffen, materialen en materieel moeten zodanig worden opgeslagen en 

geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat. 

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het 

werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is. De stremming behoeft 

de voorafgaande toestemming van het Verkeersloket, bereikbaar via het e-

mailadres: verkeersloketnoordnederland@rws.nl  

Indien meer hinder wordt veroorzaakt, een verkeerssysteem op de weg wordt 
gezet of langdurig verkeersmaatregelen worden genomen, moet er goedkeuring 
worden verkregen van het MinderHinderTeam voordat de verkeersmaatregelen 
uitgevoerd mogen worden. Deze verkeersmaatregelen moeten ten minste 26 
weken voorafgaand aan de week waarin de werkzaamheden starten bij het 

MinderHinderTeam worden ingediend. 

In de berm van Rijksweg N33 mag niet geparkeerd worden. 

Verkeersmaatregelen moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden 

getroffen. 

mailto:verkeersloketnoordnederland@rws.nl
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Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN 

Voor het plannen van wegwerkzaamheden moet u gebruik maken van het 

Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Spin is te bereiken via 

www.rws.nl/spin Inloggegevens kunt u aanvragen via 

verkeersloketnoordnederland@rws.nl Reguliere verkeersmaatregelen moet u 12 

werkdagen voor de week van uitvoering voor 23:59 uur indienen in SPIN.  

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing: Beleid en proces 
veilig werken aan wegen (2014) 

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de 

volgende CROW richtlijn van toepassing: Maatregelen op Autosnelwegen (2013). 

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via: 

http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/ 

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de 

Stichting CROW te Ede. 

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd per-

soon. Deze persoon moet in het bezit zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen 

BRL 9101. 

Veiligheidskleding 

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig 

voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die 

voldoet aan: 

 NEN-EN 471:2003+A1:2008, en

 de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.

9. Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de

rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens vereist.

10. Nadeelcompensatie kabels en leidingen

Op de vergoeding van schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzeg-

ging van deze vergunning, is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en

Milieu 2014 – gepubliceerd in de Staatscourant van 16 juni 2014, nr. 16584 – van

toepassing.

11. Afschriften van het besluit

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Enexis B.V., t.a.v. B.H.B. Koekkoek, Marsweg 5, 8013 Zwolle

- Pondera Consult B.V., t.a.v. J.F.W. Rijntalder, Welbergweg 49, 7556 PE

Hengelo

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Postbus 16700, 2500 BS Den Haag

- Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen

- Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam

- Gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten

http://www.rws.nl/spin
mailto:verkeersloketnoordnederland@rws.nl
http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
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Bijlage 1 Begripsbepalingen 

 Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.

 As built tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte

van het ontwerp zijn aangegeven.

 AutoCAD (Autodesk computer-aided design): programma voor het maken van

technische tekeningen.

 Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de

functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder

haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Noord-

Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).

 BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van

verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

 CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD (AutoCAD Map 3D

2011). Bijvoorbeeld DWG.

 Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade

aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.

 Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de

grond.

 Dämmer: een dik-vloeibare stof die kan worden benut om leidingen met een

relatief kleine diameter over de hele lengte vol te zetten en zo (blijvend

flexibel) af te dichten.

 DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van

AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan

Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.

 Het districtshoofd: het hoofd van Rijkswaterstaat Noord-Nederland Oost,

Balkendwarsweg 4, 9405 PT Assen (postadres: Postbus 2232, 3500 GE

Utrecht).

 NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en

lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de

aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD bestanden en –tekeningen

Rijkswaterstaat”. 

 Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij

een bestuursorgaan.

 Pdf-formaat (pdf, portable document format): bestandstype inleesbaar in

Adobe Reader 7.0.9 DUT.

 Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden:

richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van

Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.

 RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij

wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het

CROW. http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/

 Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen

verricht.

 Werk(en): bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins

functionele toepassing van een bouwstof.

 Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en

opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
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Bijlage 2 

 

• ‘Bijlage 1: Toelichting aanvraag WBR vergunning kabeltracé  langs en 

onder Rijksweg N33’, projectnummer 717133, d.d. 1-1-2018; 

 

Bijlage 3 

 

•  ‘Bijlage 2a: N33 Overzicht’, tekeningnummer 000030122331-E-M-17, d.d. 

30-11-2017; 

 

Bijlage 4 

 

• ‘Bijlage 2b: N33 Detailtekeningen’, tekeningnummers 000030122331-E-M-

3 tot en met 000030122331-E-M-12, 10 pagina’s, d.d. 28-11-2017; 

 

Bijlage 5 

 

 Beantwoording zienswijzen 

 

Bijlage 6 

 

• Bijlage 1: wijzigingen aanvragen vergunningen Aansluiting Windpark de 

Drentse Monden – Oostermoer Fase 3, Pondera, d.d. 24-8-2018. 

 

Bijlage 7 

 

• Tekening ‘MA AHZ NWD Nieuwediep Bij 3 (woe-2.9)’, Enexis, 

tekeningnummer 000031022331-E-M-6, blad 5 en blad 6, d.d. 14-02-

2018 

 

Bijlage 8 

 

• Tekening ‘HDD 1, onder het Stadskanaal in Wildervank’, BAM, 

tekeningnummer BG4543-1, 2 bladen, d.d. 21-08-2018 

 

 

 

 

 

 


