
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

noreply@omgevingsloket.nl
TenneT 
De aanvraag ZW380 Tijdelijke 380kV verbinding Borssele - 4315205 is ingetrokken 
maandag 23 december 2019 19:43:56

Geachte ,

De aanvraag ZW380 Tijdelijke 380kV verbinding Borssele - 4315205 is ingetrokken.

Toelichting: Zie begeleidende brief

Wanneer er nieuws is over de aanvraag krijgt u een e-mail op dit adres. Om de status van
de aanvraag te bekijken logt u in op Omgevingsloket online.

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online

-------------------------------
De aanvraaggegevens

Naam: ZW380 Tijdelijke 380kV verbinding Borssele
Aanvraagnummer: 4315205 
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheden: Overig bouwwerk bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Datum indiening: 31-03-2019
Bevoegd gezag: Gemeente Borsele
Verplichtingtype: Vergunningsplicht

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.
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Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland 

College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Borsele 

CLASSIFICATIE 
DATUM 

UW REFERENTIE 
ONZE REFERENTIE 

BEHANDELD DOOR 
TELEFOON DIRECT 

C1: Public Information 
23 december 2019 
OLO 4315205 
000.145.20 0789815 

E-MAIL 

BETREFT Intrekking aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke lijn Zuid-West 380kV-west 

Geachte  

TenneT TSO B.V.  Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem  Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem 
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem  Handelsregister Arnhem 09155985 
Telefoon 0800 83 66 38 8  Fax 026 373 11 12  Internet www.tennet.eu 

Op 31 maart 2019 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij uw College ten behoeve 
van de realisatie van een tijdelijke 380kV hoogspanningsverbinding ter plaatse van het natuurgebied 't Sloe 
te Borssele. Op 9 augustus heeft u een ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage gelegd.  

Door een opeenstapeling van omstandigheden is een onacceptabel groot risico ontstaan dat de betreffende 
verzwaarde tijdelijke hoogspanningsverbinding niet tijdig gerealiseerd kan worden. TenneT ziet dan ook af 
van de realisatie van de verzwaarde tijdelijke hoogspanningsverbinding. De tijdelijke 
hoogspanningsverbinding zal gerealiseerd worden conform de oorspronkelijke plannen die reeds onderdeel 
zijn van het onherroepelijke inpassingsplan en bijbehorende vergunningen.  

Om voornoemde redenen trekken wij hierbij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de tijdelijke 
hoogspanningsverbinding in.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van vragen of onduidelijkheden, 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Hoogachtend, 
TenneT TSO B.V. 
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