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Gasunie Transport Service BV 
De heer  
Postbus 181 
9700 AD Groningen 

Datum   : XXXXXX 2018 
Dossiernummer   : K9868 
Documentnummer   : 2018-075924 
Behandeld door    
Telefoonnummer   : (050) 316  

Bijlagen   : tekeningen 
legesnota 

Onderwerp   : Ontwerp Besluit Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het 
aanbrengen en behouden van een gasleiding DN900, aangeduid als A-685, en 
het daartoe uitvoeren van een gestuurde boring onder het A.G. 
Wildervanckkanaal bij km 1,050 

Geachte heer , 

Bij e-mail van 17 september 2018 met bijlagen verzoekt u om een vergunning van de 
Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 voor het aanbrengen en behouden van een 
gasleiding DN900, aangeduid als A-685, en het daartoe uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring 
onder het A.G. Wildervanckkanaal bij km 1,050 te Zuidbroek. 

Rijkscoördinatieregeling 
In artikel 39b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Gaswet is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de 
Wet ruimtelijke ordering van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die 
nodig zijn voor het project aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek 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 artikel 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 de aanvullende stikstofproductie 
faciliteit Zuidbroek. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de 
aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek bevorderd. Onderhavig besluit is samen met 
het inpassingsplan en 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 Gasunie
Transport Services B.V. gezonden;

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen
bij de gemeente Midden-Groningen;
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- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid 
werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

 
 
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. 

 
Overweging: 
In afwijking van het vigerend provinciaal beleid wordt de leiding niet geheel haaks op het 
A.G. Wildervanckkanaal aangelegd. Vanwege het nog te bouwen windpark wordt de leiding 
vanuit het mengstation zo snel mogelijk in de parallel liggende tracé van de bestaande 
leidingbundel aan de oostkant van de N33 gelegd.  
 
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat in dit specifiek geval het geheel haaks kruisen van het A.G. 
Wildervanckkanaal redelijkerwijs niet mogelijk is. 
 
Wij kunnen instemmen met de voorgestelde activiteiten voor zover gelegen in de provinciale vaarweg, 
mits de hieronder omschreven voorschriften en beperkingen in acht worden genomen. 
 
Daarom verlenen wij aan Gasunie Transport Service BV te Groningen,  
1  vergunning op grond van het gestelde in artikel 4.12 lid 1 sub b van de Omgevingsverordening 

Provincie Groningen 2016, en  
2  toestemming van de provincie voor het gebruik van de betrokken percelen voor zover de provincie 

Groningen daarvan rechthebbende is, voor:  
 
het aanbrengen en behouden van een gasleiding DN900, 79,9 bar, aangeduid als A-685, en het daartoe 
uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring onder het A.G. Wildervanckkanaal bij km 1,050 te 
Zuidbroek (RD-coördinaat bij benadering x=255875, y= 575273). 
  
Eén en ander zoals is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen: 
A-685-KR-001, wijziging 4 van 13-07-2018; 
A-685-KR-002, wijziging 4 van 13-07-2018; 
A-685-KR-003, wijziging 2 van 12-07-2018; 
A-685-KR-004, wijziging 1 van 08-03-2016;  
A-685-KR-005, wijziging 2 van 12-07-2018; 
A-685-KR-006, wijziging 4 van 18-06-2018; 
A-685-XW-001-1, wijziging 2 van 13-07-2018; 
A-685-XW-001-2, wijziging 2 van 13-07-2018; 
A-685-XW-002-1, wijziging 2 van 13-07-2018. 
De tekeningen zijn respectievelijk gewaarmerkt als K9868 tek-1 tot en met K9868tek-9.  
 
En verder overeenkomstig de door u ingediende sterkteberekening van Bilfinger/Tebodin, met 
referentienummer I.012900.01, revisie A van 17-09-2018 en het grondmechanisch rapport van Antea 
Group met documentnummer 408842-GMO-02, revisie 01 van 12 september 2018. 
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Deze vergunning wordt verleend onder de volgende voorschriften en beperkingen:  
1  Uitvoering  

a) Minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient een gedetailleerd boorplan ter 
goedkeuring te worden overlegd. Met de werkzaamheden mag pas worden aangevangen na 
onze goedkeuring van het boorplan; 

b) Voor het houden van toezicht en het plegen van overleg wordt aangewezen de heer  
L.P. de Haan, of een bevoegde plaatsvervanger. De heer De Haan is telefonisch bereikbaar via 
het secretariaat op telefoonnummer 050-3164579; 

c) Een exemplaar van deze vergunning of een afschrift hiervan, inclusief de gegevens (o.a. 
tekeningen en/of boorplan) behorende bij deze vergunning, dient voortdurend op het werk 
aanwezig te zijn; 

d) Op eerste verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar dient deze vergunning, inclusief 
tekening(en) en boorplan, te worden overlegd; 

e) Voor het leggen en/of houden van kabels en leidingen zijn de normen NEN 3650:2012 
(deel 1 t/m 5) en NEN 3651:2012 van toepassing; 

f) De veiligheidsfactor voor het evenwicht tussen waterdruk en boorvloeistofdruk moet minimaal 1,1 
zijn; 

g) Bij het intredepunt aan de westzijde van het kanaal dient een kwelscherm om de leiding te 
worden aangebracht. Het kwelscherm dient rondom ten minste 0,5 meter buiten de leiding te 
steken. Het kwelscherm dient te worden gepakt in een kleikist met een dikte van minimaal 0,5 
meter aan weerszijden van het scherm. De kleikist dient tot minimaal 0,5 m buiten het 
kwelscherm te steken. Boven de aan te brengen kwelscherm dient de gronddekking minimaal 0,5 
meter te bedragen. De leiding moet gecentreerd en rondom waterdicht in het kwelscherm worden 
aangebracht. De te verrichten graafwerkzaamheden hierbij zijn minimaal; 

h) Vrijkomend bentoniet moet naar een erkende afvalverwerking worden afgevoerd; 
i) Zowel horizontale als verticale afwijkingen van het in de stukken geprojecteerd tracé zijn niet 

toegestaan behoudens onze schriftelijke toestemming; 
j) De houdster van de vergunning moet de aanvang van de werkzaamheden melden aan de 

toezichthouder of een bevoegde plaatsvervanger. Deze melding moet minimaal vijf werkdagen 
voor aanvang van de werkzaamheden worden gedaan; 

k) Bij problemen tijdens het boren of het intrekken van de leiding moeten de werkzaamheden 
onmiddellijk worden gestaakt en moet de toezichthouder voornoemd alsook het betrokken 
waterschap worden ingelicht; 

l) De werkzaamheden moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd; 
m) De door het betrokken waterschap te stellen eisen moeten in acht worden genomen. Als één van 

deze eisen conflicteren met de in deze vergunning opgenomen voorschriften moet u contact 
opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud. 

 
 
2  Einde van deze vergunning  

De vergunning vervalt, wanneer binnen drie jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen 
gebruik is gemaakt.  
 
Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Groningen en de houdster van de vergunning schade lijdt of zal lijden hierdoor, dan kan de 
houdster van de vergunning op grond van de "Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 
leidingen provincie Groningen 2006", inclusief de wijzigingen van 2013, in aanmerking komen voor 
vergoeding van (een deel van) de schade.  

 
3  Rechtsopvolgers 

Bij wijziging van eigenaar of rechthebbende blijven alle rechten en plichten voortvloeiende uit deze 
vergunning in stand en worden automatisch overgedragen op zijn rechtsopvolger en iedere verdere 
rechtsopvolger. 
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4  Beheer en onderhoud  
De houdster van de vergunning is verplicht de voorzieningen in goede staat te houden en daaraan 
de nodige herstellingen te doen uitvoeren, waarbij de aanwijzingen gegeven door een daartoe 
bevoegde ambtenaar in het belang van de verkeersveiligheid en de instandhouding van de weg 
moeten worden opgevolgd.  
 

5  Bodemverontreiniging  
Wij zijn niet op de hoogte van eventuele bodemverontreiniging ter plaatse van het gewenste tracé. U 
zult zelf onderzoek moeten verrichten naar de eventuele verontreinigingen en de concentraties 
daarvan.  

 
6  Beëindiging activiteiten nieuw te leggen tracé 
 Als een mantelbuis/kabel niet meer in gebruik is en/of niet meer zal worden gebruikt zal deze voor 

rekening van de houdster van deze vergunning moeten worden verwijderd, tenzij uit het oogpunt van 
beheer en onderhoud het verwijderen van de buis/kabel ongewenst is. Het verwijderen en laten 
liggen van de buis/kabel mag alleen plaatsvinden met toestemming of op aanwijzing van het 
bevoegde gezag.  

 
7  Beëindiging activiteiten oude tracé 
 Buizen die buiten gebruik worden gesteld als gevolg van de wijziging van het tracé moeten worden 

verwijderd voor rekening van de houdster van deze ontheffing, tenzij het bevoegd gezag besluit uit 
het oogpunt van beheer, onderhoud of veiligheid dat het verwijderen van buizen ongewenst is. Het 
verwijderen en/of laten liggen van de buizen mag alleen plaatsvinden met toestemming of op 
aanwijzing van het bevoegde gezag.   

 
8  Wet natuurbescherming  

Wij zijn niet op de hoogte van eventuele beschermde soorten om en nabij de plaats van de 
werkzaamheden. U zult zelf onderzoek moeten doen of er beschermde soorten voorkomen. Wij 
wijzen u erop dat de naleving van deze wet voor uw verantwoording is. 

 
9  Kabels en leidingen  

Ter controle van de aanwezigheid van eventuele kabels en/of leidingen ter plaatse van het door u 
gewenste tracé moet u voor de uitvoering van het werk contact opnemen met het Kabels- en 
Leidingen Informatie Centrum (KLIC), Per e-mail via klic@kadaster.nl of telefonisch via 0800 00 80.  

 
10 Rechten van derden 
 Het te maken werk heeft ook betrekking op gronden in beheer en/of eigendom van derden. U zult ook 

van deze partijen toestemming moeten hebben voor het maken van het hierboven genoemd werk 
alvorens gebruik gemaakt mag worden van deze vergunning. 

 
11 Schade 

Deze vergunning ontslaat de houdster van de vergunning niet van de plicht om maatregelen te 
nemen om te voorkomen dat de provincie en/of derden schade lijd(t)(en) als gevolg van het gebruik 
van deze vergunning. 

 
12  Revisietekening  

Wijziging(en) in de uitvoering zijn niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming. De toegestane wijziging(en) moet(en) in een revisietekening worden opgenomen en 
moeten binnen een termijn van twee maanden na toestemming worden opgestuurd aan de 
Provincie Groningen, afdeling Beheer en Onderhoud, Juridische Zaken, Postbus 610, 9700 AP 
Groningen. 
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13  Leges  
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. Wij verzoeken u de leges 
volgens bijgaande legesnota van XXX XXX 2018, nummer 300549, binnen veertien dagen te 
voldoen. 
 

 
 
 

 
 
 Hoogachtend, 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 Namens dezen: 

                                                                                            
 

 
    

Bureauhoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Stikstofinstallatie Zuidbroek Fase 1 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 



 
 
 
 
  
 
 

 

Pagina 6 van 6 
 

 




