Ontwerp-wijzigingsbesluit
Ontheffing Wegen
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Case nr.

:
: 2019028666

: WV119.0379

AANHEF
Op 7 november 2016 is er door waterschap Scheldestromen onder nummer 2016035159 een
ontheffing verleend aan TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem voor werkzaamheden
in de buurt van waterschapswegen ten behoeve van het plaatsen van hoogspanningsmasten
tussen Rilland en het hoogspanningsstation Borssele.
Op 5 april 2019 heeft TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem een aanvraag ingediend
om de op 7 november 2016 verleende ontheffing te wijzigen. De aanvraag is via het Omgevingsloket onder nummer 4330907 ingediend. Bij de aanvraag zijn de tekeningen ‘Wijzigingen
huidige werkterreinen IP mastlocatie 1001 t/m 1104” d.d. 29 maart 2019, en de tekeningen
‘Wintrack II Zuid-West 380 kV’ nr. 21042 t/m 21148, versie 5, d.d. 29 maart 2019, gevoegd.

OVERWEGINGEN
1. Vereiste van vergunning
Bouwen binnen een afstand van 20 meter langs wegen in beheer bij het waterschap
Op grond van het bepaalde in artikel 12 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
is het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van
waterschap Scheldestromen, langs wegen buiten de bebouwde kom bouwwerken te maken of
te hebben en bestaande bouwwerken te vernieuwen, te wijzigen of uit te breiden binnen een
afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen
heeft, uit de as van de dichtstbij gelegen hoofdverkeersbaan van 20 meter voor wegen die in
beheer zijn bij het waterschap.
(Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding/plaatsen van masten en palen
Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
is het verboden, op, respectievelijk in wegen kabels en leidingen te leggen of te hebben en
palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere
voorwerpen te plaatsen of te hebben.
Maken/wijzigen van (een) wegaansluiting(en)
Op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011
is het verboden, naar een weg een uitweg te maken of te hebben of een bestaande uitweg te
wijzigen, de aard en de afmetingen van een weg te wijzigen, in een weg te graven of deze
op een andere wijze aan te tasten en/of enig ander werk uit te voeren waardoor in de toestand van een weg verandering wordt gebracht.
Aanbrengen en/of verwijderen van beplanting
Verder is het op grond van het bepaalde in artikel 5 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 verboden, op een weg beplanting aan te brengen, dan wel aanwezige beplanting - anders dan bij gewoon onderhoud - te snoeien of te verwijderen.
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De in de aanvraag genoemde werken vinden plaats in of langs wegen die bij het waterschap in
beheer zijn.
2. Procedurele aspecten
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 de
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV – West (Borssele-Rilland) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken
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 hoogspanningsverbinding Zuid-West 380
kV – West. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV – West bevorderd. Onderhavig besluit is samen met 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 TenneT TSO B.V.
gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij
[locatie];
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 apart geïnformeerd.
3. Belangenafweging en motivering
In de ontheffing van 7 november 2016 zijn diverse voorschriften opgenomen ter bescherming
van de weg en het veilige gebruik daarvan. Gebleken is dat de aannemer fysiek meer ruimte
nodig heeft voor het bereiken van de werkterreinen dan ten tijde van de aanvraag op 30 april
2015 was voorzien. De ontheffing van 7 november 2016 voorziet daarmee niet in de bredere
tijdelijke inritten en andere tijdelijke aanpassingen in of langs de wegen die nodig zijn ten
behoeve van de werkwegen en -terreinen naar of bij de mastlocaties. De aard en omvang van
de wijzigingen zijn beperkt ten opzichte van de werken waarvoor op 7 november 2016 ontheffing is verleend. De wegenbelangen worden met de in de ontheffing van 7 november 2016 genoemde voorschriften, alsmede met de in dit wijzigingsbesluit opgenomen voorschriften, voldoende gewaarborgd.

CONCLUSIE
Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet
gebleken dat de ontheffing mede op de daaraan te verbinden voorschriften moet worden geweigerd.
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BESLUIT
Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011, de Algemene
wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:
De aan TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem (hierna te noemen “ontheffinghouder”)
op 7 november 2016 onder nummer 2016035159 verleende ontheffing als volgt te wijzigen:

Wijzigingen:
De tekst:
2.
Uitvoering dient plaats te vinden conform de bij de aanvraag overlegde tekening(en) met
in acht name van bovenstaande wijzigingen en aanvullingen van 5 oktober 2016 welke
vermeld zijn in de beoordeling.
Vervangen door:
2.
Uitvoering dient plaats te vinden conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen met
in acht name van bovenstaande wijzigingen en aanvullingen van 5 oktober 2016 welke
vermeld zijn in de beoordeling, een en ander met inachtneming van de wijzigingen die
aangegeven zijn op de overlegde tekeningen ‘Wijzigingen huidige werkterreinen mastlocatie IP 1001 t/m 1104” d.d. 29 maart 2019, ‘Tekening Wintrack II Zuid-West 380 kV’
nummer 21042 t/m 21148, versie 5, d.d. 29 maart 2019.
De overige voorschriften uit de ontheffing d.d. 7 november 2016, nummer 2016035159, blijven
onverminderd van kracht.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

MEDEDELINGEN
Behorend bij het besluit wijzigen ontheffing wegen
documentnummer: 2019028666
Zienswijzen
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zuid-West 380 kV-West Fase 4
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Privaatrechtelijke toestemming
Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.
Intrekking ontheffing
Op grond van artikel 14, tweede lid, onder d van de Keur wegen waterschap Scheldestromen
kan het dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken,
indien gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar geen gebruik is gemaakt van de
ontheffing of van de werken die daarin worden toegestaan.
Indien de noodzaak waarvoor de ontheffing is verleend komt te vervallen, kan het dagelijks
bestuur van het waterschap de ontheffing intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien hetgeen waarvoor reeds ontheffing is verleend moet
worden vervangen dan dient een nieuwe ontheffing te worden aangevraagd. De ontheffingsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.
Rechtsopvolging
De ontheffing geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtsopvolgers moet binnen vier weken mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
Inzage ontheffing
Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de
ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.
Controle
De ontheffinghouder moet aan medewerkers van het waterschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, vrije toegang verlenen
tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenst inlichtingen door of namens de ontheffinghouder verstrekt.

