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1

Ontwerpbeschikking

1.1

Aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft op 27 juli
2018 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen voor het aanleggen van MS-kabels ten behoeve van aansluiting van Windpark N33.
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van de benodigde infrastructuur voor Windpark N33,
voor zover deze wordt gerealiseerd door Enexis Netbeheer B.V. binnen de gemeente MiddenGroningen.
De aanvraag is ingediend door Pondera Consult namens Enexis Netbeheer B.V..
Het betreft het gebied ten noorden van Meeden, het gebied begrensd door de A7, de N33 en de
Meenteweg en op het gebied meelopend met de Meenteweg en de Wethouder L. Veemanweg naar het
zuiden, in het zuiden begrensd door de Boven Veensloot.
De volgende activiteit is aangevraagd:


het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat
bij een bestemmingsplan (inpassingsplan) is bepaald.

1.2

Voorgenomen besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen is voornemens te
besluiten:
1.

gelet op art. 2.1 Wabo, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig de
aanvraag en de bij de aanvraag behorende bescheiden;

2.

dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:


het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in gevallen
waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder b);

3.

dat er voorschriften aan de vergunning worden verbonden;

4.

dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:


aanvraagformulier, olonummer 3771827;



bijlage 1, Pondera consult, toelichting op de aanvraag, d.d. 27 juli 2018, concept v 1;




bijlage 4a, Enexis, tekening Tracé Vermeer Noord, Noord 30116997-E-M, d.d. 24 mei 2018;
bijlage 4b, Enexis, tekening Tracé windpark Vermeer Midden, Midden 30116999-E-M, d.d. 24
mei 2018;
bijlage 4c, Enexis, detailtekening Vermeer Noord 30116997-E-M-1 t/m 6, d.d. 30 april 2018
en 25 mei 2017;




bijlage 4d, Enexis, detailtekening Vermeer Midden 30116999-E-M-1 t/m 4, d.d. 25 mei 2018;



bijlage 5a, Archeopro, archeologisch rapport bureauonderzoek nr. 15102, concept versie 7



januari 2016;
bijlage 5b, Archeopro, archeologisch rapport booronderzoek nr. 18029, Archeopro, concept
versie 28 juni 2018;



bijlage 6a, Van Vulpen, tekening horizontaal gestuurde boring, d.d. 17 januari 2018;



bijlage 6b, Van Vulpen, analyse horizontaal gestuurde boring, d.d. 25 januari 2018;



bijlage 6c, Petersburg Consultants, beschouwing op Gasunie buisleidingen Meeden, d.d. 22
juni 2018;

Pagina: 3/14






5.

bijlage 6d, Petersburg Consultants, beschouwing op Gasunie buisleidingen Vermeer-Noord,
d.d. 6 juni 2018;
goedkeuring gasunie e-mail d.d. 3 juli 2018 (akkoord gasunie 2 juli 2018);
goedkeuring Tennet, brieven met kenmerk GS-REM 18-2233A d.d.17 juli 2018, GS-REM 181743 d.d. 8 mei 2018 en GS-REM 18-1744 d.d. 8 mei 2018;
goedkeuring Gasunie deel 2, e-mail d.d. 30 juli 2018;
goedkeuring gemeente Midden-Groningen, e-mail d.d. 3 mei 2018;

dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

1.3
Ondertekening
Dit document is nog geen definitief besluit en is daarom niet ondertekend.

1.4

Verzending

Verzonden op: <verzend datum>
Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:


Enexis Netbeheer B.V..
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2
2.1

Procedure
Projectbeschrijving

Het project bestaat uit het aanleggen van MS kabels ten behoeve van de windturbines van het windpark
N33 in het gebied van de gemeente Midden-Groningen.
Het Rijksinpassingsplan voorziet in principe met de bestemming 'leiding' (artikel 5), in het aanleggen
van kabels en leidingen ten behoeve van windturbines.
Op vier plekken wijkt het tracé van de kabels af van het Rijksinpassingsplan. Voor deze afwijkingen is
volgens het bestemmingsplan omgevingsvergunning vereist:
- daar waar de kabelstracé's leidingen (persleiding, hoogspanningsleiding en gasleiding) kruisen en
- daar waar kabeltracé's aangelegd worden in gebieden met een archeologische bescherming en
- daar waar ondergrondse energiekabels aangelegd worden in de bestemming agrarisch en de
bestemming bos van het bestemmingsplan 'Buitengebied'.

2.2

Bevoegd gezag

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de daarbij horende bijlage, zijn wij bevoegd te beslissen op de aanvraag omgevingsvergunning. Wij
zijn er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde
komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Verder moeten wij ervoor zorgen dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

2.3

Volledigheid aanvraag

De aanvraag is aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op
volledigheid.
De aanvraag bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling van de gevolgen van het project
voor de fysieke leefomgeving. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

2.4

Uitgebreide 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 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
bevorderd. Onderhavig besluit is samen met de andere besluiten als volgt voorbereid:
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-

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 Netbeheer 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.

2.5

Zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33 fase 4
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

2.6

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo en de artikelen 6.1
tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij geen adviezen opgevraagd.

2.7

Samenhangende besluiten

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze vervangt drie wetten te weten de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Op grond van de Wet
natuurbescherming is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura-2000 gebieden
en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een
vergunning respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vereist.
De aanvraag omvat geen activiteiten waarvoor sprake is van een vergunningplicht op grond van de
Wet natuurbescherming alsmede waarvoor een ontheffing dient te worden aangevraagd in het kader
van de Wet natuurbescherming.
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3

Inhoudelijke overwegingen

3.1
Algemeen
De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van kabeltracés. Op basis van de aanvraag wordt
geconcludeerd dat er sprake is van grondverzet waarbij grond hoofdzakelijk aanwezig blijft op de
betreffende werklocaties. Indien als gevolg van de werkzaamheden sprake is van toepassing van grond
elders of toepassing van grond afkomstig van elders, dient te worden voldaan aan de Wet
bodembescherming (Besluit bodemkwaliteit). In deze vergunning zijn op dit punt dan ook geen nadere
voorschriften opgenomen.

3.2

het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat
bij een bestemmingsplan is bepaald

Artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo regelt dat voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden een vergunningplicht geldt in gevallen waarin dit in het bestemmingsplan is bepaald.
Voor het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de volgende planologische
regelingen van kracht:
-

Inpassingsplan Windpark N33.

-

Bestemmingsplan Buitengebied;

-

Dorpen Menterwolde;

Toetsing aan inpassingsplan windpark N33
Het aanleggen van kabels t.b.v. aansluiting van het windturbinepark wordt in beginsel getoetst aan de
regels van de vigerende bestemmingsplannen. Voor Windpark N33 is echter een (rijks)inpassingsplan
vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet
ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo’n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan
het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd
is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval.

Toetsing aan het bestemmingsplan Buitengebied bestemmingsomschrijving
-

wijziging 1 -

De werkzaamheden van wijziging 1 zijn gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan
'Buitengebied' geldt. De gronden hebben de enkelbestemming 'agrarisch' en de dubbelbestemming
'waarde- open gebied'.
Volgens artikel 3 van het bestemmingsplan zijn deze gronden bestemd voor agrarisch grondgebruik.
Volgens artikel 44 van het bestemmingsplan zijn deze gronden mede bestemd voor het behoud en
herstel en de uitbouw van de landschappelijke waarden van het grootschalig open gebied.
-

wijziging 2 -

De werkzaamheden van wijziging 2 zijn gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Dorpen
Menterwolde' geldt. De gronden hebben de enkelbestemming 'agrarisch' en de dubbelbestemmingen
'waarde- grootschalig open landschap' en 'waarde- landschap en cultuurhistorie'.
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Volgens regel 4 zijn de gronden met de bestemming 'agrarisch' bestemd voor agrarische cultuurgrond
met daarbij behorende paden en sloten, grondgebonden agrarische bedrijven, water en openbare
nutsvoorzieningen.
Volgens artikel 35 zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de
landschappelijke openheid.
Volgens artikel 36 zijn de gronden mede bestemd voor het behoud en het herstel van landschappelijke
en cultuurhistorische waarden, met inbegrip van de wegbeplanting en de daarmee samenhangende
slingertuinen.
-

wijziging 3 en 4 -

De werkzaamheden van wijziging 3 en 4 zijn gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan
'Buitengebied' geldt. De gronden hebben de enkelbestemming 'bedrijf- transformatie- en
verdeelstation' en de enkelbestemming 'bos'.
Volgens artikel 15 van het bestemmingsplan zijn de gronden met de bestemming 'bedrijf' bestemd
voor gebouwen en overkappingen ten behoeve van een transformatie- en verdeelstation, niet zijnde
een geluidzoneringsplichtige inrichting waarbij een goede inpassing in het omringende landschap
wordt nagestreefd.
Volgens artikel 16 zijn de gronden met de bestemming 'Bos' bestemd voor bosbeheer en houtproductie
en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, natuurlijke en
landschappelijke waarden van de bosgebieden.
-

kruisingen van het kabeltracé met bestaande leidingen

Het kabeltracé is gelegen in een gebied waar een bestaande gasleiding, persleiding en
hoogspanningsleiding aanwezig zijn.
In het bestemmingsplan 'Buitengebied' is het tracé van de bestaande gasleiding aangegeven in een
dubbelbestemming 'Leiding-Gas'. Om deze bestemming is een gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone
(energie)infrastructuur' aangegeven.
Volgens artikel 34 van het bestemmingsplan zijn de gronden mede bestemd voor een
belemmeringenstrook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding en het onderhoud en beheer
daarvan.
Volgens artikel 35 van het bestemmingsplan zijn de gronden mede bestemd voor een strook ten
behoeve van een bovengrondse of ondergrondse hoogspanningsleiding en het onderhoud en beheer
daarvan.
Volgens artikel 36 van het bestemmingsplan zijn de gronden mede bestemd voor een strook ten
behoeve van persleidingen en het onderhoud en beheer daarvan.

Toetsen aan het bestemmingsplan Buitengebied gebruiksregels
Het aanleggen van kabels is niet in strijd met de bestemmingsomschrijvingen van de
bestemmingsplannen 'Buitengebied' en 'Dorpen Menterwolde' omdat het aanleggen van een
ondergrondse kabel geen strijdigheid met de bestemmingen veroorzaakt.
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Toetsing aan het bestemmingsplan Buitengebied: vergunningplicht en voorwaarden
-

wijziging 1: bestemming 'agrarisch'

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning
vereist:
a)

het verharden van perceel- en/of kavelontsluitingswegen buiten de bedrijfskavel met een
grotere breedte dan 4,00 m;

b)

het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik
en/of het educatief medegebruik;

c)

het verwijderen van erfbeplanting;

d)

het winnen van klei;

e)

het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of
telecommunicatiekabels en/of -leidingen;

f)

het verrichten van exploratieboringen en/of seismologisch onderzoek.

De werkzaamheden van wijziging 1 zijn op grond van artikel 3, sub e vergunningplichtig.
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het open landschap, de cultuurhistorische
en archeologische waarden en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
-

wijziging 1: bestemming 'waarde- open gebied'

Er zijn geen aanlegregels opgenomen.
-

wijziging 2: bestemming 'agrarisch'

Er zijn geen aanlegregels opgenomen.
-

wijziging 2: dubbelbestemmingen 'waarde- grootschalig open landschap'

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a)

het aanbrengen van houtwallen en –singels, lijnvormige houtopstanden, uitgezonderd
erfbeplantingen.

De aangevraagde werkzaamheden vallen niet onder de genoemde werkzaamheden.
-

wijziging 2: dubbelbestemming 'waarde- landschap en cultuurhistorie'

Binnen dit gebied is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het
bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
a)

het rooien of vellen van boom- en struikbeplanting, onverminderd het ter zake bepaalde in de
Boswet of de daarop steunende regels;

b)

het beplanten van gronden met boom- en struikbeplanting;

c)

het kappen van de beeldbepalende wegbeplanting in combinatie met verplichte herplant;

d)

het aanbrengen, wijzigen van de soort verharding, dan wel uitbreiden van verhardingen met
een grotere oppervlakte dan 50 m2.

De aangevraagde werkzaamheden vallen niet onder de genoemde werkzaamheden. Voor het uitvoeren
van de aangevraagde werkzaamheden wordt geen beplanting gerooid.
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-

wijziging 3: enkelbestemming 'bedrijf- transformatie- en verdeelstation'

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning
vereist:
a)

het planten en/of rooien van afschermende beplanting en houtgewas.

De aangevraagde werkzaamheden vallen niet onder de genoemde werkzaamheden.
-

wijziging 4: enkelbestemming 'bos'

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning
vereist:
a)

het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;

b)

het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;

c)

het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;

d)

het dempen, graven, verdiepen en verbreden van sloten;

e)

het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of
communicatieleidingen.

De werkzaamheden van wijziging 4 zijn op grond van artikel 3, sub e vergunningplichtig.
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden.
-

kruisingen met: dubbelbestemming 'leiding- gasleiding'

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen, een
omgevingsvergunning vereist:
a)

het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

b)

het in de grond brengen van voorwerpen, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander
straatmeubilair;

c)

het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

d)

het aanbrengen en rooien van bomen en andere beplantingen die diep wortelen of kunnen
wortelen;

e)

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen.

Het kruisen van de het kabeltracé met bestaande gasleiding is op grond van artikel 34.5.1, sub a
vergunningplichtig.
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen advies van
de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd en er geen afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen.
- kruisingen met: dubbelbestemming 'leiding- hoogspanningsverbinding'
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen, een
omgevingsvergunning vereist:
a) het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en
ophogen;
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b)
c)
d)
e)
f)

het
het
het
het
het

indrijven van voorwerpen in de bodem;
aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
aanbrengen van beplanting en bomen;
aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
permanent opslaan van goederen.

Het kruisen van de het kabeltracé met bestaande hoogspanningsverbinding is op grond van artikel
35.5.1, sub b vergunningplichtig.
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen advies van
de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd en de werken en/of werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van
de verbinding.
- kruisingen met: dubbelbestemming 'leiding- persleiding'
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen, een
omgevingsvergunning vereist:
a) het ophogen en afgraven van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de
bodemstructuur;
b) het in de grond brengen van voorwerpen;
c) het aanleggen of verharden van oppervlakteverhardingen;
d) het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die diep wortelen of
kunnen wortelen
Het kruisen van de het kabeltracé met bestaande persleiding is op grond van artikel 36.5.1, sub b
vergunningplichtig.
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen advies van
de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren
van de leidingen.
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Toetsing aan het bestemmingsplan: motivering
natuurlijke en landschappelijke waarden van het open landschap,
de cultuurhistorische en archeologische waarden,
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden (beoordeling wijziging 1)
Een kabel doet omdat die onder het maaiveld wordt aangebracht geen onevenredige afbreuk aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden van het open landschap en de cultuurhistorische waarden.
Ook doet een kabel geen afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
De aanwezige archeologische waarden zijn onderzocht en uit veldonderzoek blijkt dat ondanks de
goede vondstzichtbaarheid de oppervlaktekartering slechts relatief modern materiaal opgeleverd heeft,
dat vrijwel zeker stadsafval betreft dat als bemesting op de akkers is terechtgekomen.
Uit het Rapport nummer 18029, Verkennend booronderzoek en oppervlakte cartering blijkt dat
aanvullende maatregelen in de vorm van archeologische vervolgonderzoeken niet nodig zijn. De
resultaten geven voldoende inzicht om tot die conclusie te komen. Er is geen bezwaar de voorgestelde
Enexis leidingen aan te leggen. Daarmee doet het aanleggen van de kabel geen onevenredig afbreuk
aan de archeologische waarden van de gronden.

cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de bosgebieden (beoordeling wijziging
4)
De kabel onder het bosperceel wordt met behulp van een horizontaal gestuurde boring aangebracht.
Op deze manier worden er geen sleuven gegraven en wordt er geen beplanting verwijderd.
Een horizontaal gestuurde boring onder het bosperceel, voor het aanleggen van de kabel, doet geen
onevenredig afbreuk aan de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden van de
bosgebieden.
doelmatig en veilig functioneren van de leidingen (beoordeling kruisingen met gasleiding, persleiding
en hoogspanningsleiding)
Voor de bestaande gasleiding is de Gasunie beheerder. Op 2 juli 2018 heeft de Gasunie per e-mail
laten weten dat de beoordeelde rapporten van Petersburg Consultants BV (EX180700, d.d. 6 juni 2018
en EX180400, d.d. 22 juni 2018) akkoord zijn. Op 30 juli 2018 heeft de Gasunie per e-mail laten weten
dat de nodige afstemming heeft plaatsgevonden en dat Gasunie akkoord is met de aanpak en de
werkzaamheden.
Voor de persleiding is de beheerder de gemeente Midden-Groningen. Op 3 mei 2018 heeft de
gemeente Midden-Groningen per e-mail laten weten dat aan de hand van de toegezonden tekeningen
geen problemen of belemmeringen worden voorzien voor de aanwezige riolering en de overige bekend
zijnde gemeentelijk eigendommen.
Tennet is beheerder van de hoogspanningsverbindingen. Op 17 juli 2018 en op 8 mei 2018 heeft
Tennet TSO bv middels brieven laten weten dat voor de kruising van de MS kabel met de bovengrondse
en/of ondergrondse 380/220 kV-combiverbinding en/of 110kV-hoogspanningsverbindingen geen
bezwaar bestaat als er aan de in de brieven gestelde voorwaarden wordt voldaan.
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Geconcludeerd wordt dat als voldaan wordt aan de gestelde eisen van de leidingbeheerders er geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan doelmatig en veilig functioneren van de nutsleidingen.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van werk of van werkzaamheden
waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald, zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te
weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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4

Voorschriften

4.1

het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waarin dat
bij een bestemmingsplan is bepaald

1.1.

Voor alle zones waarin geen archeologisch vervolgonderzoek vereist is, blijft onverminderd
van kracht dat indien hier tijdens of voorafgaande aan de geplande werkzaamheden
archeologische materialen en/of sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te
worden bij de betreffende gemeente, conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging van 1
september 2007, paragraaf 7, artikel 53 en verder.

1.2.

In geval sprake is van het kruisen van een gasleiding dient voldaan te worden aan de
voorwaarden zoals vastgelegd in de Algemene VELIN (Vereniging van Leidingeigenaren in
Nederland ) - voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten, nummer 2017/6.
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