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Per brief van 12 september 2019, met kenmerk ONL-TTB-05732, is door TennT
B.V.,
gevestigd aan Utrechtsewehg 310, 6812 AR te Arnhem, een verzoek ingediend tot wijziging van de
vergunning als bedoeld in artikel 19 van de Spoorwegwet met het kenmerk
LJWM1832_RRN18187.
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De Driehoek
De Ruyterkade 4
1013MAmsterdam
Nederland
Postadres
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3500 GA Utrecht

Bovengenoemde vergunning heeft betrekking op leggen van vier maal drie hoogspanningskabels,
elk gelegen in een beschermbuis en vier maal twee glasvezelkabels in een beschermbuis
kruisende de spoorweg Hoogovens en de spoorweg Santpoort Noord- Uitgeest in verband met
het project Net op Zee Hollandse Kust (Noord) en Hollandse Kust (West Alpha}.
Spoorweg:
Geocode:
Spoorkm.:

Hoogovens
804
tussen km 0.595 en km 0.550

Spoorweg:
Geocode:
Spoorkm.:

Santpoort Noord - Uitgeest
076
tussen km 11.124 en km 11.162

Nederland
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Onder en ter weerszijden van de spoorweg.
Uw verzoek heeft betrekking op een wijziging van voorsèhrift 11 betreffende de vervaldatum van de
vergunning en dit te wijzigen van 3 jaar naar 5 jaar in verband met de uitvoeringsperiode van het
project en de SOR-klasse van de beschermbuizen welke zijn genoemd in het besluit.
BELANGENAFWEGING
Bij het besluit tot wijziging van de vergunning spelen in dit verband de volgende belangen zoals
omschreven in artikel 19 van de Spoorwegwet, een rol:
•
de bescherming van de hoofdspoorweginfrastructuur, de borging van het veilig en
doelmatig gebruik en beheer daarvan, alsmede het financieel belang van de Staat.
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Het wijzigingsverzoek is aan de hierboven onder "Belangenafweging" genoemde criteria getoetst
door de afdelingen: Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed en Civiele Techniek
Ondergrondse Infra van ProRail.
Er is geen bezwaar tegen de wijziging op het reeds vergunde werk.
Op grond van het voorgaande is er aanleiding om de vergunning te wijzigen.
BESLUIT
De bovenvermelde vergunning zal als volgt worden gewijzigd:
Alle HOPE PE100 SDR9-beschermbuizen, elk met een uitwendige diameter van 315mm in de
boringen A, B, C en D dienen te worden gewijzigd in: minimaal HOPE PE100 SDR11beschermbuizen, elk met een uitwendige diameter van 315mm.
Voorschrift 11: "Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden, nadat de
vergunning definitief is geworden, moeten binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de
vergunning zijn aangevangen en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en zonder
onnodige vertraging worden voortgezet".
Wordt gewijzigd in:
Voorschrift 11: "Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden, nadat de
vergunning definitief is geworden, moeten binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van de
vergunning zijn aangevangen en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en zonder
onnodige vertraging worden voortgezet".
Belangenafweging en Motivering:
Blz. 8: "Deze vergunning vervalt, wanneer er binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden
daarvan geen gebruik is gemaakt".
Wordt gewijzigd in:
Blz. 8: "Deze vergunning vervalt, wanneer er binnen 5 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden
daarvan geen gebruik is gemaakt".
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De voorschriften vermeld in de vergunning van 12 april 2019 met het kenmerk
LJWM1832_RRN18187 zijn van overeenkomstige toepassing op het werk als bedoeld in dit
wijzigingsbesluit.

Hoogachtend,
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
de Chief Executive Officer van ProRail B.V.,
namens deze,
de Teamleider Juridische Zaken Publiekrecht

[nàam onqertek,ena9r],
Afdeling Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed
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MEDEDELINGEN
De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit van 20 juli
2018 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 het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse
Kust (west Alpha) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd
door de Minister van 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 het net op zee Hollandse Kust (noord) en
Hollandse kust (west Alpha). Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van
toepassing. De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het
net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust(west Alpha) bevorderd. Onderhavig besluit is
samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:
Op 20 juli 2018 is op grond van artikel 20c, tweede lid, in samenhang met artikel 20ca van de
Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd
wordt voorbereid en bekend gemaakt;
op [~ ] 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 [qàtûml is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V.
gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van [¢aJ~r11] tot en met [çtc;1tu.rn] ter inzage gelegen bij [lo~tie];
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 Staatscóurant, enkele huis-aanhuisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en
grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.
ZIENSWIJZEN PROCEDURE
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt "NoZ Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)" fase 2
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

EXPEDITIE
Een afschrift van dit wijzigingsbesluit is gezonden aan:
1. VolkerRail Services B.V. (procescontractaannemer)
2. Toezichthouder Spoorwegen
3. Arcadis Nederland B.V.
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