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Defin itief besl u it, ontheffing Vaarwegenverorden ing Frys Iàn 201 4,
provinciale vaarweg nr. A 051, Wytmarsumer Feart

Geachte heer Hoezen,

Op 1 mei 2020 heb ik van u een aanvraag in het kader van de Vaarwegenverordening Frys-
làn2Q14 ontvangen aangaande het aanleggen en houden van een ondergrondse 110 kV
kabelverbinding vanaf het nieuw te realiseren station Bolsward 110 kV richting de bestaande
bovengrondse hoogspanningsverbinding van TenneT. Hierbij wordt het provinciaalvaarwater
de Wytmarsumer Feart gekruist.

De VaaruregenverordenÍng Fryslàn 2014 is gericht op het gebruik, de bescherming en in-
standhouding van de provinciale vaarwegen. ln dit kader is uw aanvraag dan ook beoor-
deeld.

Bij de beoordeling van uw aanvraag ben ik tot de conclusie gekomen dat inwilliging van uw
verzoek geen van de hiervoor genoemde belangen schaadt. lk verleen u, c.q. uw rechtver-
krijgenden, dan ook ontheffing van de verbodsbepaling, vervat in artikel 3.3, lid 2, van de
Vaarwegenverordening Fryslàn 2A14, voor het leggen, hebben en (onder)houden van de 110
kV kabelverbinding vanaf het nieuw te realiseren station Bolsward 110 kV richting de be-
staande bovengrondse hoogspanningsverbinding van Tenneï onder de Wytmarsumer Feart.

Aan deze ontheffing verbind ik de in de bijlage vermelde voonivaarden. ln aanvulling hierop
geldt dat de verleende onthefÍing u niet vrijwaart van andere benodigde vergunningen.
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De leges voor deze ontheffing zrln u reeds eerder in rekening gebracht.

ln 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 ruimtel'tjke
ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor
project Netversterking Westelijk Friesland, gezamenl'rjkworden voorbereid, waarb'tj deze pro-
cedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.3'1, derde lid, in samenhang met arti-
kel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniÍorme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld
in aídeling 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 project netversterking Westelijk
Friesland. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister vanEZR heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het pro-
ject netversterking Westelijk Friesland bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere
besluiten als volgt voorbereid:
- op 20 augustus 2020 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 20 augustus 2020 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan de
initÍatiefnemers TenneT TSO BV en Windpark Fryslàn gezonden;

- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 21 augustus 2020 tot en met donderdag 1

oktober 2A2OÉr inzage gelegen bij Gemeenteloket SÍdwest-Fryslàn, Marktstraat I te
Sneek.

Op grond van ariikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening worden dÍt besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EKZ be-
kendgemaakt. 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 beperK gerechtigden op die gronden worden apart geïn-
formeerd.

Tot slot nog het volgende; naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de
terinzagelegging van de ontwerpbesluiten voor project Netversterking Westelijk Friesland zijn
7 unieke ziensw'rjzen over het ontwerp inpassingsplan naar voren gebracht. Zie de ant-
woordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijze.ln de ant-
woordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de ziensw'tjze die niet speci-
fiek z'rjn, respectie het inpassingsplan gaan.
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Gedeputeerde Staten,
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Afdelings Provinciale Waterstaat
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Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende die redelíjkerwijs niet
kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van
de desbetrefíende besluiten kan ook beroep Ínstellen.

Op dit besluit is de CrÍsis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebben-
de in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen de beslui-
ten. Na afloop van de termÍjn 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.

La.a. Gemeente SÉdwest-Fryslàn
Postbus 10000
8600 HA Sneek

Wetterskip Fryslàn
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Onskenrnei-k: 01840016
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Bijlage 1, behorende bij besluit van 20 januari 2021, kenmerk 01840016.

Voorwaarden ontl'leffi ng Vaarweg enverord eni n g Fryslàn 2A1 4 v oor Ka bels en
Leidingen door en langs provinciale vaarwegen.

Provinciale vaarweg nr. A 051, de Wytmarsumer Feart

1. Met inachtneming van het bepaalde in de overige voorwaarden moet kabel worden
gelegd en gehouden overeenkomstig de overgelegde tekeningen, over de gehele
breedte van de vaarweg op een diepte van minimaal3,42 rn. -nap. Uitvoeringsdetails
van de vaarwegkruising dient u uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring aan te bieden.

2. ln de oever moet(en) de kabel(s) en/of leiding(en) zodanig worden gelegd dat overal
een blijvende gronddekking van minimaal 0,70 m. wordt verkregen.

3. De kabel(s) en/of leiding(en) moet(en) uit de vaarweg en de oever(s) worden
verw'rjderd onmiddellijk nadat deze buÍten gebruik is/z'rjn gesteld. Van het tijdstip
waarop dit gebeurt, moet ontheífinghouder het hoofd van de afdeling Provinciale
Waierstaat vooraf schrifteliik in kennis stellen. ln bijzondere gevallen kan het hoofd
van de afdeling Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslàn besluiten af te zien
van de verplichting tot verurijdering of het tÍjdstip tot verwijdering uit te stellen,
bijvoorbeeld ingevalvan uitruiming van een kritische asbestcementleiding of ingeval
van op ruim voldoende díepte liggende kabel(s) en leiding(en) welke ingebracht zijn
met een gesiuurde boring. Een hierop betrekking hebbend, met redenen omkleed
verzoek kunt u bij het hoofd van de Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslàn
indienen.

4. Optioneel (indien van toepassing): Gaten die in de damwand zijn ontstaan als gevolg
van het verw'rjderen van buiten gebruik gestelde kabels en leidingen zullen door of in
opdracht van de provincie zelf worden hersteld op kosten van ontheffinghouder.

5. a) Van het voornemen om met het leggen c.q. verurijderen van de kabel(s) en/of
Ieiding(en) een begin te maken, moet het bijgevoegde formulier (meldingsformulier
aanvang werkzaamheden) uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden volledig worden ingevuld en worden toegezonden (en z'rjn
ontvangen) naar het op het formulier vermelde adres.

b) Bij voltooiing van de werkzaamheden moet het bijgevoegde formulier
(meldingsformulier einde werkzaamheden) binnen vijf werkdagen na
gereedkomen van de werkzaamheden volledig worden ingevuld en worden
toegezonden (en zijn ontvangen) naar het op het formulier vermelde adres.

c) Van de aanvang en voltooiing van de uitvoering van onderhoudswerken aan
kabel(s) en of leiding(en) of van het buíten gebruikstellen en venivijderen van
kabel(s) en/of leiding(en), moet eveneens rninirnaal 2 x 24 uur voor aanvarïg
resp. z.s.m. doch uiterlijk binnen 12 uur na voltooiing kennis worden gegeven
aan het hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud, alsmede aan het de afdeling
Nautische Zaken (058-292 53 64).

6. De werkzaamheden mogen niet eerder in uitvoering worden genomen dan nadat
onthefíinghouder zich ervan heeft vergewist dat in of nabij het kabeltracé geen andere
kabels en leidingen aanwezig zijn (o.m. KllC-melding).

4tö- Ons kenrrerl<: 0'1 840016
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7.

8.

Eventuele kosten die voortvloeien uit het toezicht op de naleving van de
ontheffingsvoonruaarden moeten door ontheffinghouder op eerste aanvraag van het
college van Gedeputeerde Staten worden vergoed.

lndien werkzaamheden van welke aard dan ook, zijn gepland in de onmíddellijke
nabijheid van kabet(s) en/of leiding(en) van ontheffing-houder moet, in het belang van
alle betrokken partijen, ontheffinghouder vertegenwoordigd zijn bij de eerste
werkbespreking. Ontheffïnghouder ontvangt daartoe een uitnodiging van de
opdrachtgever of directie van het werk.

Ontheffinghouder moet KLIC-Noord, website: www.klic.nl , zo snel mogelijk, doch
uiterlijk drie maanden na legging c.q. verwijdering van kabels en leidingen
gedetailleerde informatie verstrekken over de exacte ligging van deze kabels en
leidingen.

Binnen drie maanden na het gereedkomen van het werk rnoet ontheffinghouder
revisietekeningen toezenden aan de afdeling Provinciale Waterstaat.
N.B.: Het doel van deze revisietekeningen is om informatie te kunnen bieden over de
exacte ligging van de kabels en leidingen, dit in verband met eventuele
werkzaamheden die op of in de nabijheid van deze locatie in de toekomst plaats
vinden.
Zolang ontheffinghouder aan ontheffingverlener, aan KLIC Noord, aan de
aannemer van de onthefÍinghouder en desgevraagd aan derden geen
gedetailleerde informatie heeft verstrekt of kan verstrekken over de exacte
ligging van kabels enlof leidingen van ontheffinghouder, is ontheffinghouder in
de hoedanigheid van leidingbeheerder verantwoordelijk (aansprakelijk) voor de
consequenties van de onbekendheid met de ligging van de betreffende kabels
enlof leidingen.

Bij (onderhouds)werkzaamheden, door of in opdracht van de provincie, in/op de oever
en/of in/op de vaarweg, in de onmiddellijke nabijheid van b'rj de ontheffinghouder in
beheer z'rjnde kabels en/of leidingen, moet onthefíinghouder, ter verkleining van de
kans op beschadiging van deze kabels en leidingen, op het eerste verzoek van het
hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslàn daartoe
onverurijld de exacte ligging en de diepte hiervan aangeven zo mogelijk door
signaalmeting en door piketpaaltjes te slaan in de berm terweersz'rjden van de
vaarweg. Na afloop van de werkzaamheden moet ontheffinghouder deze paaltjes
weer verw'rjderen.

De ontheffing dient te allen tijde op het werk aanwezig te z'rjn

Het werk moet door en op kosten van onthefÍinghouder in een goede staat worden
onderhouden, een en ander ten genoegen van het college van Gedeputeerde Staten.

Verondiepingen c.q. verdiepingen in het water, welke naar het oordeelvan het hoofd
van de afdeling Provinciale Waterstaat een gevolg zijn van de uitvoering, het hebben
en gebruiken van de werken, moeten op eerste aanzegging door en op kosten van
ontheffinghouder worden verurijderd.

Tijdens de uitvoering van het werk te water geraakte materialen moeten onmiddellijk
worden uitgeruimd.
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Verplaatsing en/of wijziging van de kabels en/of leidingen, als gevolg van vaarueg-
verbeteringen c.a. moeten op kosten van de ontheffinghoud(st)er en op eerste aan-
zegging van de vaaruregbeheerder worden verricht.

Ontheffinghouder is verplicht de redelijkerurr'rjs mogelijke maatregelen te treffen
teneinde te voorkomen dat de provincie dan wel derden ten gevolge van het gebruik
van de onthefflng schade lijden. Onthefíinghouder is gehouden om de nadelen die als
gevolg van de ontheffing bij betrokken derden/belanghebbenden ontstaan op
adequate wijze te compenseren.

Deze ontheffing vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk Ís geworden
daarvan geen gebruik gemaakt ís.

18.
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Meldi n gsform u I ier aanvang werkzaamheden.

Dit formulier dient, vijf dagen voor aanvang werkzaamheden, door u volledig íngevuld, onder-
tekend en verzonden te worden aan de afdeling Provinciale Waterstaat van de provincie
Fryslàn t.a.v.; B, F. Ynterna

Postbus 2912A
8900 HM Leeuwarden

Gegevens houder onihefíing verleend ihkv de Vaarweqenverordening Fryslàn 2014:
Naam:
Adres:
Contactpersoon + tel. nr.
Postcode en woonplaats:

Geqevens verleende beschikking:
Provinciaal kenmerk:
Datum:
Onderwerp:

Datum aanvanq werkzaamheden :

Handtekening houder ontheffing:

Datum:
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Meldingsformulier einde werkzaamheden.

Dit formulier dient, v'tjf dagen na einde werkzaamheden, door u volledig ingevuld en onderte-
kend en verzonden te worden aan de afdelÍng Provinciale Waterstaat van de provincie Frys-
làn t.a.v.; B. F. Yntema

Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Geqevens houder onthefting verleend ihkv de Vaarweqenverordeninq Frvslàn 2014:
Naam.
Adres:
Contactpersoon + tel. nr.
Postcode en woonplaats:

Geqevens verleende beschíkkinq:
Provinciaal kenmerk:
Datum:
Ondenruerp:

Datum einde werkzaamheden:

Handtekening onthefíinghouder:

frvslàn
fryslàn 3
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