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AANHEF
Op 7 november 2016 is er door waterschap Scheldestromen een watervergunning verleend
aan TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem voor verrichten van handelingen in het
watersysteem 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 watervergunning 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
Zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen is het
verboden om op grond van het bepaalde in:
- artikel 4.1, lid 1, sub a, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012,
om oppervlaktewaterlichamen te dempen, te graven, van afmetingen te veranderen,
hun onderlinge verbinding of scheiding te veranderen of iets te doen waardoor de dooren afvoer van water wordt belemmerd of berging wordt verminderd.
- artikel 4.1, lid 1, sub b, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012,
om werken over, in of onder een leggerwater te hebben, te leggen, aan te brengen, te
veranderen of op te ruimen.
- artikel 4.1, lid 3, sub b, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012,
om gebruik te maken van een beschermingszone oppervlaktewaterlichaam door daarop,
daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen
of te behouden, uitgezonderd afrasteringen met een maximale hoogte van 1,00 meter
mits deze op een afstand van 0,50 meter uit de insteek worden geplaatst.
- artikel 4.1, lid 5, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, om
gebruik te maken van een waterstaatswerk, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam,
door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven,
daarover of daaronder:
a. werkzaamheden te verrichten;
b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel te
verwijderen;
- artikel 4.1, lid 6, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, om
gebruik te maken van de beschermingszone A door, anders dan in overeenstemming met
de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
a. werkzaamheden te verrichten;
b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel te
verwijderen.

- artikel 4.8, lid 1, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, om
water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam, indien de hoeveelheid te lozen water
meer kan bedragen dan 15 m³ per etmaal dan wel 1 m³ per uur.
- artikel 4.10, lid 1, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, om
grondwater te onttrekken of water te infiltreren.
De in de aanvraag genoemde werken vinden plaats in of nabij het watersysteem waaronder
oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, de
waterkeringen met ondersteunende kunstwerken worden begrepen.
2. Procedurele aspecten
Gedurende de procedure zijn er door belanghebbenden een aantal wijzigingen voorgesteld.
Bij schrijven van 28 oktober 2019, referentie 000.145.20.0774799, heeft TenneT TSO B.V. te
Arnhem de aanvraag aangevuld door toezending van tekeningen met de nummers 21044,
21053, 21067, 21068, 21109, 21110, 21116, 21119, 21123, 21139, versie 7.0, d.d. 27-092019, 21127, 21092, versie 7.1, d.d. 17-10-2019, en 21095, versie 7.1, d.d. 15-10-2019,
e.e.a. ten behoeve van mastlocaties 1003, 1012, 1026, 1027, 1050 P1/P2, 1051, 1065, 1066,
1072, 1075, 1079, 1083 en 1095. Bij schrijven van 19 december 2019, referentie
000.145.20.0789232 is de aanvraag aangevuld door toezending van de tekeningen met de
nummers 21042, versie 8.0, d.d. 13-12-2019, 21043, 21044, 21050, versie 8.0, d.d. 13-122019, nr. 21092, blad 1 t/m3, 21109, 21110, blad 1 en 2, 21119, 21123, 21127, versie 8.0,
d.d. 17-12-2019, 21095, versie 7.1, d.d. 6-11-2019, 21179, versie 7.0, d.d. 27-09-19, ten
behoeve van de mastlocaties 1001, 1002, 1003, 1009, 1050 P1/P2, 1051, 1065, 1066, 1075,
1079, 1083, 153a/153b.
Tevens is er bij schrijven van 8 mei 2020, referentie 000.145.20 0827984 de tekeningen met
nummers 21043 versie 9, d.d. 7 -02-2020, 21143, versie 9.1 d.d. 01-05-2020, 21119, versie
9.1 d.d. 23-04-20, 21106, versie 9.1 d.d. 7-04-2020, toegezonden, e.a.a. ten behoeve van de
mastlocaties 1002, 1009, 1051, 1062, 1066, 1075 en 1099. De aard van de wijzigingen zijn
beperkt ten opzichte van de werken die op de bij de aanvraag d.d. 5 april 2019 overlegde
tekeningen zijn opgenomen. De watersysteembelangen blijven met de wijzigingen voldoende
gewaarborgd.
Voorbereidingsprocedure
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 380kV west (Borssele – Rilland)
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 hoogspanningsverbinding Zuid – West
380kV 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 380kV west bevorderd. Onderhavig besluit is samen
met andere besluiten als volgt voorbereid:
- op 8 augustus 2019 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 8 augustus 2019 is door de Minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT
TSO B.V. gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van 9 augustus tot en met 19 september 2019 ter inzage
gelegen bij de gemeente Kapelle en de gemeente Borsele.
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.
Zienswijzen
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de
ontwerpbesluiten zijn zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de
antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de
antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet
specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan.
Tegen het ontwerp van dit besluit is een zienswijze ingediend. In de genoemde
antwoordnota vindt u de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn
opgenomen in het besluit zelf.
De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van
onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de
zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen.
3. Belangenafweging en motivering
In de watervergunning van 7 november 2016 zijn diverse voorschriften opgenomen ter
waarborging van onder andere het watersysteem. Gebleken is dat de aannemer meer
fysieke ruimte nodig heeft dan ten tijde van de aanvraag op 30 april 2015 was voorzien. De
vergunning van 7 november 2016 voorziet daarmee niet in de bredere tijdelijke dammen
en inritten en andere tijdelijke aanpassingen van het watersysteem die nodig zijn ten
behoeve van de werkwegen om de mastlocaties te bereiken. De aard van de wijzigingen
zijn beperkt ten opzichte van de werken die in de vergunning van 7 november 2016 zijn
opgenomen. De watersysteembelangen worden met de in de vergunning 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 vergunningverlening betrokken belangen, is
gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem
zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder
voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen
van de gevraagde vergunning.

BESLUIT
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur
watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, 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
“vergunninghouder”) op 7 november 2016 onder nummer 2016034763 verleende vergunning
als volgt te wijzigen:

Wijzigingen:
De tekst:
27. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de overlegde tekeningen, project
nummer 315112, overzichtskaarten 21A, 22, 22N, 153, 153a en 153b, 154, 1001 t/m
1104, M21, M23, M354, S01 t/m S09, S11, S13, T1A, T1B, T2 en Tijdelijke Verbinding,
gedateerd 21 oktober 2016, en met inachtneming van de hieronder genoemde
wijzigingen c.q. aanvullingen.
Vervangen door:
27. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de overlegde tekeningen, project
nummer 315112, overzichtskaarten 21A, 22, 22N, 153, 153a en 153b, 154, 1001 t/m
1104, M21, M23, M354, S01 t/m S09, S11, S13, T1A, T1B, T2 en Tijdelijke Verbinding,
gedateerd 21 oktober 2016, met inachtneming van de aanvullingen die aangegeven
zijn op de overlegde tekeningen ‘Wijzigingen huidige werkterreinen IP mastlocatie
1001 t/m 1104” d.d. 29 maart 2019, Tekening Wintrack II Zuid-West 380 kV tekening
nr. 21042 t/m 21148, versie 5, d.d. 29 maart 2019, de tekeningen met de nummers
21044, 21053, 21067, 21068, 21109, 21110, 21116, 21119, 21123, 21139, versie 7.0,
d.d. 27-09-2019, 21127, 21092, versie 7.1, d.d. 17-10-2019, en 21095, versie 7.1,
d.d. 15-10-2019 ten behoeve van mastlocaties 1003, 1012, 1026, 1027, 1050 P1/P2,
1051, 1065, 1066, 1072, 1075, 1079, 1083, en 1095 tekeningen met de
tekeningnummers 21042 versie 8.0 d.d. 13-12-2019 21043, 21044, 21050, versie 8.0,
d.d. 13-12-2019, nr. 21092 blad 1 t/m3, 21109, 21110 blad 1 en 2, 21119, 21123,
21127, versie 8.0, d.d. 17-12-2019, 21095, versie 7.1, d.d. 6-11-2019, 21179, versie
7.0 d.d. 27-09-19, ten behoeve van de mastlocaties 1001, 1002, 1003, 1009, 1050
P1/P2, 1051, 1065, 1066, 1075, 1079, 1083, 153a/153b, de tekeningen met nummers
21043 versie 9, d.d. 7 -02-2020, 21143, versie 9.1, d.d. 01-05-2020, 21119, versie 9.1
d.d. 23-04-20, 21106, versie 9.1 d.d. 7-04-2020, toegezonden, e.a.a. ten behoeve
van de mastlocaties 1002, 1009, 1051, 1062, 1066, 1075 en 1099, en met
inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
De tekst:
39. De tijdelijke dammen dienen na afloop van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen
drie jaar nadat deze vergunning onherroepelijk is geworden, volledig te zijn
verwijderd.
Vervangen door:
39. De tijdelijke dammen dienen na afloop van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen
drie jaar nadat het besluit tot het wijzigen van deze vergunning onherroepelijk is
geworden, volledig te zijn verwijderd.
De overige voorschriften uit de vergunning d.d. 7 november 2016, nummer 2016034763,
blijven onverminderd van kracht.
Middelburg, 8 juni 2020
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
drs. E. Jager
resultaatcoördinator VTH

MEDEDELINGEN
Behorend bij watervergunning met nummer: 20190047130
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.
Privaatrechtelijke toestemming
Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke
aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.
Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap
deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie
achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Rechtsopvolging
Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel
6.24, tweede lid, van de Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden
gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

