
BESLUIT  

Wijziging Inpassingsplan ‘Zuid-West 380 kV west’ 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties; 

OVERWEGENDE,  

dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 8 augustus 2018, zaaknummer 

201700175/1/R6, uitspraak heeft gedaan inzake het Inpassingsplan Zuid-West 380 kV west; 

dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de minister van Economische Zaken en 

Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opgedragen om binnen 

12 weken na de verzending van de uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen 

een nieuw besluit te nemen ten aanzien van de in het bij de planregels behorende Landschapsplan 

opgenomen compensatieopgave ten behoeve van ’t Sloe, omdat daarin niet is voorzien in de 

beoogde compensatieopgave van 2,57 hectare; 

dat dit besluit ertoe strekt uitvoering te geven aan de uitspraak;  

dat in paragraaf 6.6.3 van de plantoelichting bij het Inpassingsplan onder Landschapsplan in de 

zesde bullet 0,87 ha wordt vervangen door 2,57 ha; 

dat de verwijzingen naar data van het Landschapsplan in de toelichting bij het Inpassingsplan en 

de bijlagenoverzichten overeenkomstig dit besluit zijn aangepast; 

dat in het Landschapsplan ook de eerder verwerkte aanpassing met betrekking tot de te nemen 

maatregelen rond de drinkput aan de Nieuw Kamersedijk (B05) is opgenomen; 

gelet op  

het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro en artikel 20a van de Elektriciteitswet 1998; 

Besluiten: 

Het Inpassingsplan Zuid-West 380 kV west als volgt te wijzigen: 

Artikel 1 

In artikel 10.1 onder b en artikel 10.2 onder a van de planregels wordt ‘landschapsplan van 

november 2016’ gewijzigd in ‘landschapsplan’. 

Artikel 2 

Het als Bijlage 2 bij de planregels en het als Bijlage 8g bij het Inpassingsplan behorende 

Landschapsplan van november 2016 wordt vervangen door het herziene Landschapsplan van 20 

september 2018 zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 

 

Datum: 17 oktober 2018 

 

w.g. 

Dhr. E. Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 

w.g. 

Mevr. K Ollongren 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 


