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Definitief besluit Ontheffing Omgevingsverordening voor het leggen, hebben 
en houden van middenspanningskabels dwars in de provinciale weg N385 (K.J. 
de Vriezestraat) bij km 15,084 te Wildervank. 

Geachte , 

Bij e-mail van 1 januari 2018 met bijlagen verzoekt Pondera Consult namens Enexis B.V. om een 
ontheffing van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het leggen, hebben en houden 
van middenspanningskabels in de provinciale weg N385 (K.J. de Vriezestraat) bij km 15,030 te 
Wildervank. Op 24 augustus 2018 hebt u uw aanvraag gewijzigd waarbij het tracé wordt gewijzigd. Het 
betreft het leggen, hebben en houden van middenspanningskabels in de provinciale weg N385 (K.J. de 
Vriezestraat) bij km 15,084 te Wildervank. 

Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen in de provinciale weg 
N385, mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen. 

Overweging 

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, 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 
Windplan DMOM 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. 
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