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1. Verzoek gedeeltelijke intrekking

Op 18september2018 hebben wij een verzoek ontvangen voor een gedeeltelijke intrekking van
de omgevingsvergunning van 18 december 2017. Deze vergunning betreft het realiseren van
een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten.
Deze vergunning is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2016-0090.

Gegevens aanvrager
Naam aanvrager : TenneT TSO B.V.
Adres aanvrager : Postbus 718, 6800 AS te Arnhem

Omschrijving
De aanvraag betreft : Het intrekken van een deel van de activiteiten van

de verleende vergunning. De reden voor het
intrekken is dat met de belanghebbende
grondeigenaren een alternatieve toegang is
overeengekomen. Hiervoor zal TenneT
binnenkort separaat een omgevingsvergunning
aanvragen. Het in te trekken deel betreft specifiek
de werkweg tussen de aansluiting op de N33 en
het werkterrrein van mast 768. Uit de bijlage blijkt
welk deel het betreft. Er zijn 2 kaarten bijgevoegd,
de vergunde situatie met de betreffende werkweg
en de gewenste situatie zonder de betreffende
werkweg. Deze kaarten hebben enkel betrekking
op het intrekken van de werkweg.

De vergunning betrof : het realiseren van een nieuwe 380 kV
hoogspanningsverbinding

De vergunning betrof de activiteiten - het uitvoeren van een werk of werkzaamheden
(art. 2.1, lid 1, sub bWabo)

- het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd
meteen bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c
Wabo)
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Locatie
plaatselijk bekend Tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten
kadastraal bekend : gemeente Uithuizermeeden, sectie M, nummer 77

2. Procedure

In artikel 20a, eerste lid, 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 Noord-West
380 kV EOS-VVL 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 Noord-West 380 kV EOS-WL. Daarom is
ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor
Noord-West 380 kV EOS-VVL bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan
en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- Op 5 februari 2016 is op grond van artikel 20c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 het
onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en
bekend gemaakt

- op 13december2018 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 13 december 2018 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT
gezonden;

- het ontwerp van het besluit heeft van 14 december 2018 tot en met 24januari 2019 ter
inzage gelegen bij de gemeente Eemsmond/Het Hogeland (vanaf 1januari 2019 is de
gemeente overgegaan in de gemeente Het Hogeland). Tegen het ontwerp van dit besluit
zijn geen zienswijzen ingediend.

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.

3. Besluit

Gelezen het verzoek voor een gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning heeft ons
college het volgende besloten:

De aangevraagde gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning (zoals beschreven
onder punt één van dit besluit) voor de werkweg tussen de aansluiting op de N33 en het
werkterrrein van mast 768 toe te kennen.
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Onderdeel van het besluit vormen gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden.

Het college van burgemeester en wethouders
Het Hogeland,

H.A.M. Vlessert,
teamcoach Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Uithuizen, 8 maart2019

Verzenddatum:

4. Bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in enkele huis-aan-huisbladen en
regionale dagbladen.

5. In werking treden van de vergunning

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het
indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit
besluit niet.

6. Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van
een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit
kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in
het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na
afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is

7. Bijlagen

Bij dit besluit behoren gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden.
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