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]\ 
ONTWERP 
O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (RCR Procedure uitgebreid) 
vergunningnummer: GV49003  

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam; 
beschikkende op de aanvraag van: 

Enexis BV, per adres Marsweg 5 
te: 8013 PD Zwolle, 

ontvangen op 20-12-2017; 

om een middenspanningskabel ( 20 KV) aan te leggen van uit Windpark N33  liggend in de 
gemeente Veendam naar  de locatie van de HS/MS stations in Meeden en Veendam  
(een werk of werkzaamheden uit te voeren  artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo) .  

Procedure 
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 Windpark N33 fase 4 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 N33. Daarom is ook op dit besluit de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windpark N33 
fase 4 bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid: 

- op [datum] 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 [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Enexis B.V.
gezonden;

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de
gemeente Veendam, de gemeente Midden-Groningen en de gemeente Oldambt;

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. 
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Overwegende  
 
dat het hier een kabeltracé betreft tussen Windpark N33 en de transformatorstations in Meeden en 
Veendam; 
  
dat op de percelen met een enkelbestemming agrarisch, groen  en verkeer op grond van het 
Bestemmingsplan Buitengebied het is toegestaan om de bekabeling aan te leggen; 
 
dat op de percelen met een enkelbestemming industrie, groen  en verkeer op grond van het 
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen het is toegestaan om de bekabeling aan te leggen; 
 
 
dat de te realiseren bekabeling volgens bovengenoemd tracé voor een klein deel ligt binnen het 
gebied dat op basis van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Veendam een 
dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” heeft; 
 
dat in het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van onevenredige 
aantasting van aanwezige dan wel naar verwachting aanwezige archeologische waarden,  het 
verboden is om zonder een Omgevingsvergunning in gronden met de Waarde Archeologie 
graafwerkzaamheden uit te voeren dan wel te zorgen voor het roeren of omwoelen van gronden; 
  
dat de benodigde Omgevingsvergunning voor werkzaamheden slechts kan worden verleend indien 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 
 
dat uit de ingediende  en door Libau beoordeelde archeologische onderzoeken blijkt dat er geen 
archeologische indicatoren zijn aangetroffen en dat er daardoor geen redenen zijn de aangevraagde 
Omgevingsvergunning voor deze activiteit niet te verlenen; 
 
dat ondanks het feit dat het verrichte onderzoek nergens binnen het plangebied aanleiding geeft 
tot het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek, onverminderd van kracht blijft dat indien bij 
toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of archeologische 
grondsporen worden aangetroffen, hiervan direct melding dient te worden gemaakt bij het 
bevoegd gezag conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10 en 5.11; 
 
dat er toestemming is van TenneT om de hoogspanningsleiding (onder voorwaarden) te kruisen; 
 
dat er toestemming is van Gasunie  om de kabels naast elkaar te leggen  of te kruisen  in het reeds 
vastgestelde kabeltracé ten behoeve van WindparkN33 . 
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BESLUITEN 
 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1,  artikel 2.11, artikel 2.12 en artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);  

 
 
 

OMGEVINGSVERGUNNING TE VERLENEN 
 
 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende, door of namens hen gewaarmerkte 
bescheiden. 
 
Datum besluit: 
 
Namens burgemeester en wethouders van Veendam, 
 
 
M.J.J. Hazenberg 
Teamleider Vergunning en Handhaving  
Eenheid Dienstverlening 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betaling leges 
Ingevolge de legesverordening van de gemeente Veendam is voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een Omgevingsvergunning  leges verschuldigd. Hiervoor wordt separaat een factuur 
toegezonden. Legesbedrag is € 515,00. 
 
 
Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten. Inspraakpunt Windplan N33 fase 4 
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten 

 
BIJLAGE  A     
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Vergunning nummer: GV 49003 
Aanleg middenspanningskabel Enexis  
 
Voorwaarden/voorschriften behorende bij de Omgevingsvergunning:  
Van  : Enexis B.V. 
Locatie : tracé naar de HS/MS stations in Meeden en Veendam 
 
Uitvoeren van een werk of werkzaamheden 
 

- de te leggen kabels dienen te worden aangelegd volgens de Velin Richlijnen; 

- vooraf aan de werkzaamheden dient een Klic melding te worden gedaan; 

- er dient te worden voldaan aan de voorwaarden die TenneT stelt binnen de 

“belemmeringenstrook” van de 110 kV- hoogspanningsverbinding; 

- de aanvang van de werkzaamheden dient tweemaal 24 uur van tevoren in de applicatie 

MOOR te worden gezet en ter kennis te worden gebracht aan de eenheid Fysiek van de 

gemeente Veendam. Contactpersoon is de heer B. van der Linde 

(Bertus.vanderLinde@dekompanjie.nl of tel. 06-11316361 of 0598-652222); 

- niet meer in gebruik zijnde kabel(s), waarbij inbegrepen de door deze aanleg buiten gebruik 

te stellen kabel(s), moet(en) volledig worden opgeruimd; 

- de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering dienen in overeenstemming te 

zijn met C.R.O.W.-publicatie 96b, Verkeersvoorzieningen bij werk in uitvoering; 

- Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient men dit via een e-mail te melden aan de 

heer B. van der Linde voor een opname van het werkgebied. Tevens dient dit in de 

applicatie MOOR te worden gezet; 

- de te leggen kabels dienen op  tenminste 50 cm van de rand van de weg gelegd te worden, 

de juiste plaats van de kabels wordt door de gemeente bepaald; 

- het maken van wegkruisingen onder bestratingen dient in open sleuf te worden uitgevoerd. 

- sleuven in of nabij weg en parkeerplaatsverhardingen moeten, ongeacht de uitgekomen 

grondsoort, met schoon zand te worden gedicht; 

- het maken van sleuven door bermen en openbaar groen dient in de originele staat hersteld 

te worden. Indien in de nabijheid van bomen wordt gegraven, dient vooraf nader overleg te 

worden gevoerd met de domeinbeheerder van de gemeente Veendam; 
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- alle aanvullingen dienen in lagen van maximaal 30 cm te worden aangebracht. Elke laag 

moet met een mechanisch trilapparaat, ter goedkeuring van de gemeente, worden 

verdicht. Onder een tegelbestrating moet een laag van 20 cm schoon zand worden 

aangebracht, onafhankelijk van de situatie voor het graven van de sleuf; mocht bij controle 

blijken, dat de verdichting en verharding niet zijn uitgevoerd volgens deze voorwaarden dan 

is de eigenaar van de kabel verplicht de sleuf te ontgraven en op de voorgeschreven manier 

te dichten; 

- het maken van wegkruisingen onder gesloten wegdekken mag uitsluitend geschieden 

volgens de doorpersingsmethode, door boren in een mantelbuis of een gestuurde boring; 

- geboorde of geperste wegdoorgangen moeten een zo klein mogelijke diameter hebben. Het 

persen verdient aanbeveling, maar indien wordt geboord dan dient de buis of mantelpijp 

gelijktijdig te worden meegevoerd. De lengte van de geboorde of geperste buis of 

mantelpijp moet zodanig zijn dat deze buiten (zie voorgaande punt) genoemde talud van 1 : 

1 komt te liggen; 

- ontgravingen ten behoeve van de in een voorgaand punt (wegkruisingen) genoemde 

wegpersingen of boringen moeten buiten een denkbeeldig taludvlak, helling 1: 1, getrokken 

vanuit het verharde wegdek komen te liggen. Hierbij dient een minimum afstand van 1 

meter vanuit het verharde wegdek te worden aangehouden; 

- als tijdens het leggen, verleggen of uithalen van kabels, rioleringen of andere kabels of 

leidingen moeten worden gekruist, die daardoor tijdelijk moeten worden verwijderd en/of 

omgelegd, dan is de eigenaar van de kabels verplicht, alvorens met de omlegging of 

verwijdering wordt begonnen, de afdeling  Fysiek van de gemeente Veendam hiervan in 

kennis te stellen; zonder toestemming mag geen wijziging in het tracé van de te leggen of 

gelegde kabels worden aangebracht; 

- alle schade, die door het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van de kabels direct 

of indirect aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt aangebracht of 

ontstaat, is geheel voor rekening van de eigenaar van de kabels; 

- alle beschadigingen aan gemeente eigendommen zullen door de afdeling Gemeentewerken 

van de gemeente Veendam, op kosten van de eigenaar van de kabels worden hersteld, op 

basis van de Nidig tarieven; 

- de instemming wordt verleend behoudens rechten van derden en vervalt wanneer daarvan 

binnen een jaar na het onherroepelijk worden van het Besluit geen gebruik is gemaakt. Bij 

verwijdering van de gelegde kabels eindigt de instemming zodra aan de voorwaarden, 

waaronder de instemming werd verleend, is voldaan; 

- indien de krachtens deze instemming gelegde kabels niet meer worden en niet meer zullen 

worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gelegd, dienen deze kabels te worden 

verwijderd, tenzij burgemeester en wethouders op verzoek van de eigenaar van de kabels 

verklaren dat verwijdering niet behoeft te geschieden, onverminderd de aansprakelijkheid 

van de eigenaar van de kabels; 
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- Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient men dit via een e-mail te melden aan de 

heer B. van der Linde voor een opname van het werkgebied. Tevens dient dit in de 

applicatie MOOR  te worden gezet. 



groningen 

onderwerp 

kenmerk 

behandelaar 

Libau 

Gemeente Veendam 
t.a.v. dhr. B. Borgeld 
Postbus 85 
9640 AB Veendam 

hoge der a 5 
9712 ac groningen 
telefoon (050) 312 65 45 
email: archeologie@libau.nl 

25 oktober 2018 
Beoordeling rapport Windpark N33 kabels Enexis 
18.81159 
N. van der Mei 

Geachte heer Borgeld, 

Naar aanleiding van uw/ verzoek stuur ik u de beoordeling van het rapport Enexis boringen Windplan N33 
Gemeente Veendam inventariserend Veldonderzoek (IVO-0): Verkennend booronderzoek en 
oppervlaktekartering (ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 18029). Deze beoordeling heeft alleen betrekking op 
de tw/ee deelgebieden in de gemeente Veendam. 

Inleiding 
In opdracht van Pondera Consult heeft ArcheoPro een archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor drie 
gebieden binnen het Windpark N33. Het betreft tracés waar door Enexis kabel en leidingen zullen worden 
gelegd. Deelgebieden B en C liggen in de gemeente Veendam; deelgebied A ligt in de voormalige gemeente 
Menterwolde (nu Midden-Groningen). 

Onderzoek 
Tijdens het booronderzoek zijn verdeeld over de onderzochte locaties in totaal 75 boringen gezet met een 
zandguts. De afstand tussen de boringen bedroeg circa 50 meter. De boorpunten zijn ingemeten met een GPS 
en de hoogtes van de boorlocaties zijn vastgesteld aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN). In de zones waar de verkennende boringen hiertoe aanleiding gaven, is een karterend onderzoek 
uitgevoerd in de vorm van een oppervlaktekartering. 

Resultaten deelgebied B 
Op deze locatie zijn verdeeld over vier zones in totaal 33 boringen gezet. In 13 boringen Is een restant van een 
podzolbodem aangetroffen In de vorm van een BC-horIzont. Bij de rondom en tussen deze boringen 
uitgevoerde oppervlaktekartering zijn geen relevante archeologische resten aangetroffen. 

Resultaten deelgebied C 
Op deze locatie zijn zes boringen gezet. In elk van deze boringen is een restant van een podzolbodem 
aangetroffen in de vorm van een BC-horizont. Bij het in dit deelgebied uitgevoerde oppervlaktekartering zijn 
geen relevante archeologische resten aangetroffen 

Conclusies en aanbevelingen onderzoeksbureau 
Op basis van de resultaten concludeert het onderzoeksbureau dat er geen aanleiding is om verder 
archeologisch onderzoek uit te voeren. 



übau 

Beoordeling rapportage 
Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en redelijk duidelijk gerapporteerd. Wel twijfelt Libau aan de noodzaak 
van de uitgevoerde oppervlaktekarteringen. Het ging hier immers om zones waarbij de podzolbodem al tot in 
de BC-horizont verstoord was. Dit bekent dat er geen intacte vindplaats meer te verwachten was. 
Vervolgonderzoek was dus sowieso niet aan de orde geweest, ongeacht de aanwezigheid van relevante 
archeologische vondsten aan het oppervlak. 

Libau onderschrijft de conclusies van het onderzoeksbureau dat verder archeologisch onderzoek niet nodig is. 

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mevr. N. van der Mei 
Coördinator archeologie Libau 
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