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Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6317651

Aanvraagnaam Wabo fase 4 GDS Groen

Uw referentiecode -Geen

Ingediend op 10-09-202110 september 2021

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Er wordt een wijziging op de verleende vergunning 
aangevraagd voor kabeltracés van een Gesloten 
Distributiesysteem, bekend onder dossiernummer 
2020-0883.

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar 
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -Geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend -Geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Dronten

Bezoekadres: De Rede 1
8251 ER  DRONTEN

Postadres: Postbus 100
8250 AC  DRONTEN

Telefoonnummer: 0321 - 388 307

E-mailadres: gemeente@dronten.nl

Website: www.dronten.nl

Bereikbaar op: Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten
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Aanvrager bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 78757975

Vestigingsnummer 000046363637

(Statutaire) naam Gesloten Distributiesysteem Groen B.V.

Handelsnaam Gesloten Distributiesysteem Groen B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -Geen

Achternaam

Functie -Geen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8251HT

Huisnummer 35

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam De Morinel

Woonplaats Dronten

4 Correspondentieadres

Adres De Morinel 35

8251HT Dronten

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

-
Geen

info@windplangroen.nl
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Gemachtigde bedrijf
1 Bedrijf

KvK-nummer 08156154

Vestigingsnummer 000017968313

(Statutaire) naam Pondera Consult B.V.

Handelsnaam Pondera Consult B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -Geen

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6814CM

Huisnummer 13

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging 2

Straatnaam Amsterdamseweg

Woonplaats Arnhem

4 Correspondentieadres

Postbus 919

Postcode 6800AX

Plaats Arnhem

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer -Geen

E-mailadres
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar 
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over 
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij 
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven 
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten 
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een 
aanvraag.
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Dronten

Kadastrale gemeente Dronten

Kadastrale sectie C

Kadastraal perceelnummer 332

Bouwplannaam -Geen

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Kadastrale percelen die verder bij de aanvraag betrokken 
zijn, zijn:
kad. gemeente Dronten, sectie C, nr. 1888, 1428, 1414
kad. gemeente Dronten, sectie D, nr. 2601, 1811, 1812, 
1815, 1809, 1807, 1805, 1438, 9

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Het aanleggen van kabels is op de bedoelde percelen is 
nodig om een gesloten distributiesysteem nodig te maken. 
Dit is onderdeel van Windplan Groen.
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

zie bijlage 1

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

zie bijlage 1

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

zie bijlage 1

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

zie bijlage 1

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Werk of werkzaamheden 
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan 
zullen de werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden worden 
uitgevoerd?

Buitengebied Dronten (D4000)

Welke werken, geen bouwwerken 
zijnde, of welke werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd?

Het aanleggen van kabels.

Wordt grond afgevoerd naar een 
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in 
de weg staan voor het uitvoeren 
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat 
een rapport moet worden overlegd 
waarin de archeologische waarde 
is vastgelegd van het terrein dat zal 
worden verstoord?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Toelichting_aanvraa-
g_Wabo_fase_4_G-
DS_pdf

Bijlage 1 Toelichting 
aanvraag Wabo fase 
4 GDS.pdf

Anders
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

10-09-202110 september 2021 In 
behandeling

Bijlage_2_Machtigin-
g_GDS--Pondera_pdf

Bijlage 2 Machtiging 
GDS-Pondera.pdf

Anders
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

10-09-202110 september 2021 In 
behandeling

Bijlage_6_Natuurtoe-
ts_pdf

Bijlage 6 
Natuurtoets.pdf

Anders
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

10-09-202110 september 2021 In 
behandeling

Bijlage_4_GROB_fase-
_3_pdf

Bijlage 4 GROB fase 
3.pdf

Anders
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

10-09-202110 september 2021 In 
behandeling

ijlage_5_Archeologi-
sch_onderzoek_W-
PG_pdf

Bijlage 5 
Archeologisch 
onderzoek WPG.pdf

Anders
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

10-09-202110 september 2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

lage_3_Situatietekeninge-
n_kabeltrace_pdf

Bijlage 3 
Situatietekeningen 
kabeltrace.pdf

Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren

10-09-202110 september 2021 In 
behandeling
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Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten 
voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?

0
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BIJLAGE 1 - TOELICHTING AANVRAAG WABO 



Toelichting aanvraag 

omgevingsvergunning fase 4 – 

wijziging kabeltracés 
Gesloten Distributie Systeem WP Groen 

Gesloten distributiesysteem Groen BV 

718100 | V3.0 

08/09/2021 



Pondera 

Hoofdvestiging  Nederland 
Amsterdamseweg 13 

6814 CM Arnhem 

088 – pondera (088-7663372) 

info@ponderaconsult.com 

Postadres 
Postbus 919  

6800 AX Arnhem 

Vestiging South East Asia 
Jl. Mampang Prapatan XV no 18 

Mampang 

Jakarta Selatan 12790  

Indonesia 

Vestiging North East Asia 
Suite 1718, Officia Building 92 

Saemunan-ro, Jongno-gu 

Seoul Province 

Republic of Korea 

Colofon 

Soort document 
Toelichting aanvraag omgevingsvergunning fase 4 

– wijziging kabeltracés

Projectnaam 
Gesloten Distributie Systeem WP Groen 

Versienummer 
V3.0 

Datum 
8-9-2021

Project nummer 
718100 

Opdrachtgever 
Gesloten distributiesysteem Groen BV 

Auteur 

Nagekeken door 

Disclaimer 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde uitgangspunten, modellen en informatie die ten tijde 
van het opstellen van dit rapport ter beschikking stonden. Aanpassingen in de uitgangspunten, modellen of gebruikte 
gegevens kunnen leiden tot andere uitkomsten. De aard en de nauwkeurigheid van de gebruikte gegevens voor het 
onderzoek bepalen in belangrijke mate de nauwkeurigheid en de onzekerheden van de berekende uitkomsten. Pondera 
is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of schade die wordt geleden door opdrachtgever(s) en/of derden uit 
conclusies die gebaseerd zijn op gegevens die niet van Pondera afkomstig zijn. Deze rapportage is opgesteld met de 
intentie dat deze alleen gebruikt wordt door de opdrachtgever en slechts voor het doel waarvoor de rapportage is 
opgesteld. Er mag geen beroep worden gedaan op de informatie uit deze rapportage voor andere doeleinden zonder 
schriftelijke toestemming van Pondera. Pondera is niet verantwoordelijk voor de consequenties die kunnen voortvloeien 
uit het oneigenlijk gebruik van de rapportage. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van (de analyse, resultaten en 
bevindingen in) de rapportage blijft bij de opdrachtgever. De Rechtsverhouding opdrachtgevers – architect, ingenieur en 
adviseur conform DNR 2011 is te allen tijde van toepassing.
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1 Toelichting op de aanvraag 

1.1 Aanleiding 

Het voorliggend document ziet op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het op plaatsen 

wijzigen van kabeltracés binnen het Gesloten Distributie Systeem (hierna GDS) van Windplan Groen. De 

kabelracés van het GDS zijn in Figuur 1.1 weergegeven ten opzichte van de windparken van Windplan 

Groen.  

Figuur 1.1 Overzicht Windplan Groen en kabeltracés GDS1 

Windplan Groen is een windenergieproject in de gemeente Dronten, dat bestaat uit meerdere windparken 

en het GDS. De kabels en het GDS zijn reeds vergund, onder het olo-nummer 5375959 (2020-0883, 

vergunningen fase 3), maar er dienen nog enkele wijzigingen plaats te vinden in de kabeltracés. Hiervoor 

is een wijziging van de omgevingsvergunning vereist. Daarnaast wordt een deel van de vergunde 

kabeltracés van het GDS niet meer uitgevoerd. Dit betreft kabeltracés richting windparken Kubbeweg en 

Vires Venti. Deze windparken zullen niet meer op het GDS aangesloten worden, maar op het Windnet 

Oost-Flevoland (WOF). De vergunningen voor de kabeltracés richting het WOF worden separaat 

aangevraagd. 

Voorliggend document is de toelichting op deze wijzigingsvergunningsaanvraag voor de kabeltracés en 

bevat daarnaast een beknopte ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing is vereist omdat de 

1 Het GDS worst ook wel het GDG (Gesloten distributiesysteem Groen) genoemd 



Toelichting aanvraag omgevingsvergunning fase 4 – wijziging kabeltracés 

718100 | Gesloten Distributie Systeem WP Groen | V3.0 | 8-9-2021 

Pagina 2 

gewijzigde tracés deels buiten het Rijksinpassingsplan ‘Windplan Groen’ liggen. Dit Rijksinpassingsplan 

(hierna ook: RIP) is vastgesteld ten behoeve van het Windplan Groen en bijbehorende infrastructuur.  

De beknopte ruimtelijke onderbouwing in dit document betreft een aanvulling op de ruimtelijke 

onderbouwing uit vergunningen fase 3 van Windplan Groen. De ruimtelijke onderbouwing uit fase 3 is te 

vinden in bijlage 4.  

1.2 Onderdelen van de aanvraag 

In voorliggende aanvraag wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor gewijzigde kabeltracés, 

welke deels gelegen zijn buiten het RIP. Op deze plaatsen zijn de kabeltracés in strijd met het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Dronten (D4000)’. De gevraagde omgevingsvergunning is nodig voor de 

aanleg en exploitatie van Windplan Groen en geldt als aanvulling op de eerdere besluiten voor het 

windpark uit vergunningen fase 1, 2 en 3. 

Inhoud voorliggende aanvraag 

In de onderstaande Tabel 1.1 is aangegeven welke Wabo2 toestemming (incl. wettelijke grondslag) 

middels onderhavige aanvraag omgevingsvergunning wordt aangevraagd.  

Tabel 1.1 Inhoud aanvraag 

Werkzaamheden Benodigde Wabo toestemming Wettelijke grondslag 

Aanleg kabels 

Het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde 
Artikel 2.1 lid 1 sub b 

Het gebruiken van gronden in strijd met 

een bestemmingsplan 
Artikel 2.1 lid 1 sub c 

De kabels transporteren tijdens de exploitatie van Windplan Groen de opgewekte elektriciteit van de 

windparken richting het transformatorstation aan het Olsterpad en vormen gezamenlijk het GDS.  

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier Omgevingsvergunning. Op een aantal 

plaatsen wordt in dit formulier gewezen naar bijlage 1. Bijlage 1 in het aanvraagformulier is dit document. 

1. Het is daadwerkelijk een hoeveelheid van 0 of het komt 0 keer voor;

2. In dit document wordt een toelichting op de gevraagde informatie gegeven, omdat deze informatie

niet met enkel een getal is te beschrijven.

Als het aanvraagformulier niet overeenkomt met informatie in deze toelichting, dan is deze toelichting op 

de aanvraag (bijlage 1) leidend. 

1.3 Procedure en bevoegd gezag 

De beoogde ligging van de gewijzigde bekabeling valt deels buiten het Rijksinpassingsplan (RIP) van 

Windplan Groen. Deze aanvraag dient dus gedeeltelijk getoetst te worden aan het geldende 

bestemmingsplan van de gemeente Dronten, namelijk “Buitengebied Dronten (D4000)” vastgesteld op 05-

10-2016.

De voorgenomen wijziging is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1 lid b en c van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het bevoegd gezag is de gemeente Dronten en zij kan ten behoeve 

2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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van dit project afwijken van de bestemmingsplanregels als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 

Wabo. 

In artikel 9b, eerste lid onder a, 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. Dit omdat het totale project Windplan Groen een capaciteit heeft van meer dan 100 MW 

opgesteld vermogen. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Windplan Groen 

gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Het Rijksinpassingsplan (RIP) voor het volledige Windplan Groen en hiermee de voor het windplan 

benodigde kabeltracés is op 9 oktober 2019 vastgesteld. Gecoördineerd met het Rijksinpassingsplan is de 

omgevingsvergunning bouwen en milieu voor de diverse windparken verleend (fase 1). In vergunningen 

fase 2 is de omgevingsvergunning verleend voor het transformatorstation van het GDS. In vergunningen 

fase 3 is een omgevingsvergunning verleend voor de aan te leggen kabeltracés van het GDS. 

Voor het GDS van Windplan Groen is eveneens de voorliggende aanvraag om omgevingsvergunning en 

hierop volgend (wijzigings)besluit nodig. Op dit besluit is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) ook van 

toepassing. Voorliggende aanvraag is onderdeel van vergunningen fase 4. 
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1.4 Gegevens aanvrager 

In de onderstaande tabel worden de gegevens van de initiatiefnemer weergegeven. De initiatiefnemer is 

gelijk aan de aanvrager van de Omgevingsvergunning. 

Tabel 1.2 Gegevens initiatiefnemer 

Bedrijf 

KvK-nummer 78757975 

Vestigingsnummer 000046363637 

Statutaire naam Gesloten distributiesysteem Groen BV 

Handelsnaam Gesloten distributiesysteem Groen BV 

Contactpersoon 

Voorletter 

Achternaam 

Functie 

Geslacht 

Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 8251 HT 

Huisnummer 35 

Straatnaam De Morinel 

Woonplaats Dronten 

Contactgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres

De initiatiefnemer wordt bijgestaan door een adviesbureau. De aangegeven contactpersoon van het 

adviesbureau in onderstaande tabel is tevens de gemachtigde voor het indienen van de 

Omgevingsvergunning. De machtiging is ingediend samen met de aanvraag (bijlage 2). 



Toelichting aanvraag omgevingsvergunning fase 4 – wijziging kabeltracés 

718100 | Gesloten Distributie Systeem WP Groen | V3.0 | 8-9-2021 

Pagina 5 

Tabel 1.3 Gegevens adviseur 

Bedrijf Pondera Consult B.v. 

Contactpersoon 

Voorletters 

Achternaam 

Functie 

Geslacht 

Vestigingsadres bedrijf 

Postcode 6814 CM 

Huisnummer 13 

Straatnaam Amsterdamseweg 

Woonplaats Arnhem 

Contactgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres

De aanvrager heeft Pondera Consult gemachtigd de aanvraag in te dienen. De machtiging is ondertekend 

door tekenbevoegde bestuurder(s) en is in bijlage 2 opgenomen. 

1.5 Locatie 

Het GDS zal worden aangelegd in het plangebied van Windplan Groen, ten zuiden en oosten van Dronten, 

rondom Biddinghuizen. Het GDS zal de windparken verbinden met het te realiseren transformatorstation 

nabij het Olsterpad. 

De grootste wijzigingen van de kabeltracés vinden plaats in het plangebied van windparken Hoge Vaart 

Zuid, Oldebroekertocht en Olsterwind. Op de kaart in onderstaande figuur staat weergegeven waar de drie 

wijzigingen plaatsvinden. In rood is weergegeven waar wijziging nabij Hoge Vaart Zuid plaatsvindt. In 

oranje is weergegeven waar wijziging bij Oldebroekertocht plaatsvindt. In het groene vlak bevinden zicht 

de wijzigingen bij Olsterwind. 
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Figuur 1.2 Overzichtskaart met locaties wijzigingen 

1.6 Eigendomssituatie 

De aanvrager heeft voor alle onderdelen van het windpark grondcontracten met kettingbeding afgesloten 

met de betrokken grondeigenaren. 
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2 Wijziging kabeltracés en activiteit werk/werkzaamheden 

In vergunningen fase 3 voor Windplan Groen is er een omgevingsvergunning werk/werkzaamheden 

verleend voor de kabeltracés voor het GDS. Omdat enkele tracés zijn gewijzigd en een deel van de tracés 

komt te vervallen is een wijziging van de verleende vergunning nodig. In dit hoofdstuk  worden de 

wijzigingen toegelicht.  

Voor de tracés geldt (deels) het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Dronten. Dit 

bestemmingsplan stelt onder artikel 24.3.2 lid d onder 1 (dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4) het 

volgende:  

Als er over meer dan 1,7 hectare dieper dan 40 centimeter bodemroering plaatsvindt, dan is er een 

omgevingsvergunning voor werkzaamheden nodig, waarbij moet worden aangetoond dat er geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarde van de gronden.  

In dit hoofdstuk zal per wijziging toegelicht worden in hoeverre aanvullende archeologisch onderzoek 

nodig is. 

2.1 Vergund kabeltracé 

Onderdeel van Windplan Groen is een gesloten distributiesysteem (GDS). Dit GDS zal worden aangelegd 

in het plangebied van Windplan Groen. Het GDS zal de windparken verbinden met het te realiseren 

transformatorstation nabij het Olsterpad. In onderstaande figuur is een situatietekening van het GDS.  

Op deze figuur worden de kabeltracés in de vergunde situatie afgebeeld.  

Figuur 2.1 Overzichtskaart vergund GDS 
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2.2 Niet uit te voeren kabeltracés 

Het te vervallen deel van het GDS is weergegeven met de blauwpaarse stippellijn op de Figuur 2.2. Dit 

betreft kabeltracés richting windparken Kubbeweg en Vires Venti. Deze windparken zullen niet meer op 

het GDS aangesloten worden, maar op het Windnet Oost-Flevoland (WOF). De vergunningen voor de 

kabeltracés richting het WOF worden separaat aangevraagd. 

Figuur 2.2 Niet uit te voeren deel van het GDS tracé (paarse stippellijn) 

Het deel van de GDS dat als rood en lichtblauw (boringen) staat aangegeven, wordt wel uitgevoerd. Er zijn 

hier echter wijzigingen op enkele punten en hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan.  
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2.3 Wijzigingen in kabeltracé 

Naast de verwijdering van een deel van de kabels van het GDS, worden de kabels op drie verschillende 

punten over een gewijzigd tracé aangelegd. Op onderstaande figuren is te zien waar de tracés worden 

gewijzigd. Naast deze drie relatief grote wijzigingen geldt dat er verspreid over het GDS tracé nog enkele 

kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in het definitieve ontwerp. Het gaat dan om plaatselijke wijzigingen tot 

maximaal 10 meter. Gezien de minimale afwijking hebben deze wijzigingen geen wezenlijke ruimtelijke 

consequenties. De uitgevoerde onderzoeken en ruimtelijke onderbouwing uit fase 3 zijn ook dekkend voor 

deze minimale wijzigingen. Het volledige definitieve ontwerp van het kabeltracé voor het GDS is 

opgenomen in  bijlage 3. 

2.3.1 Wijziging bij windpark Hoge Vaart Zuid 

De eerste en grootste wijziging is het verleggen van het kabeltracé langs de windturbines HVZ 1.1 t/m 1.4. 

In de onderstaande figuur is de wijziging zichtbaar. De rode lijn is de gewijzigde situatie, en de grijze lijn is 

de vergunde situatie. De gewijzigde ligging is deels het gevolg van detailengineering en optimalisatie van 

de gestuurde boringen onder en nabij de Elbergerweg en de werkzaamheden bij in- en uittredepunten.  

De wijziging is uitgewerkt ten gunste van de grondeigenaar. Op deze manier wordt er zo min mogelijk 

drainage doorsneden. Daarnaast loopt de kabel nu in een veel rechter tracé, wat haaks op de sloten ligt. 

Figuur 2.3 Wijziging tracé kabel land windturbines HVZ 1.1 t/m 1.4 

Voor het aanleggen de kabels voor de beoogde situatie, de rode lijn, zullen de werkzaamheden ter hoogte 

van turbineposities HVZ 1.1 en HVZ 1.2 door het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dronten (D4000)’ lopen. 

Dit betreft een afstand van circa 1100 meter binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dronten (D4000)’. 

Op de kaart is het RIP te weergegeven door middel van de paarse stippellijn. De rode lijn ligt hierbuiten. 

Het tracé lag overigens ook in de vergunde situatie al buiten het RIP. 
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In Figuur 2.4 is de wijziging van de gestuurde boringen weergegeven. De blauwe en cyaanblauwe 

boringen zijn van het huidige ontwerp GDS, de grijze boringen zijn de vergunde boringen. In paars het 

RIP.  

Figuur 2.4 Wijziging boringen in het bocht bij de Elburgerweg 
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2.3.2 Wijziging Olstertocht 

De tweede wijziging vindt plaats bij Windpark Olsterwind, bij windturbine OST 1.5. Zoals te zien op 

onderstaande figuur maakt de kabel bij OST 1.5 in de vergunde situatie een scherpe S-bocht. Deze bocht 

zal in de beoogde situatie een vloeiender verloop krijgen. Als gevolg van deze wijziging zal het gehele 

tracé richting het noorden enkele meters verschillen van het vergunde tracé, iets verder van de Olstertocht 

af. Door het volgen van het aangepaste tracé wordt een interface (raakvlak) met de infrastructuur van het 

nieuw te bouwen windpark vermeden. Ook is de kabelafstand op deze manier korter. 

Ook in de nieuwe situatie valt het tracé binnen het RIP. Op het gebied ligt de aanduiding 

windparkinfrastructuur 1. Binnen deze aanduiding zijn kabels voor het windplan toegestaan. Het 

uitgevoerde onderzoek naar archeologie uit de eerdere fases van Windplan Groen is ook dekkend voor 

het gewijzigde tracé.  

Figuur 2.5 Wijziging GDS kabels nabij OST1.5 
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2.3.3 Wijziging Oldebroekertocht 

Bij Windpark Oldebroekertocht wordt een wijziging in het kabeltracé doorgevoerd. De kabel komt iets 

zuidelijker te liggen in de nieuwe situatie, iets verder van de windturbines af. Ook wordt er een scherpe S-

bocht bij OBT 1.5 aangepast naar een rechter tracé (zie Figuur 2.6). Door de wijziging wordt het 

doorkruisen van bestaande drainage makkelijker en zijn de kabelafstanden korter. Ook was het de wens 

van de grondeigenaar om schuin door het land te gaan. 

De kabel komt, net als het bestaande tracé, buiten het RIP te liggen en valt hierdoor onder het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Dronten (D4000)’. De contouren van het RIP zijn weergegeven met de 

paarse stippellijn in Figuur 2.6 en rode zones in Figuur 2.7 tot en met Figuur 2.9.  

Figuur 2.6 Plattegrond van de het nieuwe kabeltracé t.h.v. OBT 1.5 
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Figuur 2.7 Gewijzigde loop van de kabel van OBT 1.4 naar OBT 1.2 
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Figuur 2.8 Vergund tracé (fase 3) GDS bij Oldebroekertocht 

Op Figuur 2.7 is het verdere verloop langs OBT 1.4 t/m OBT 1.1 te zien. Het betreft afstand van circa 2500 

meter binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dronten (D4000)’. De afwijking ten opzichte van het 

vergunde tracé uit fase de omgevingsvergunning 3 is minimaal. De kabels worden enkele meters verder 

van de windturbines af gelegd. Het eerder uitgevoerde archeologisch onderzoek is daarom ook dekkend 

voor het gewijzigde tracé.  

Op Figuur 2.9 is te zien dat het tracé weer volledig binnen het plangebied van het RIP gaat lopen ten 

noordoosten van windturbine OBT 1.1, zoals in de vergunde situatie al het geval was. 
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Figuur 2.9 De loop van het kabeltracé vanaf windturbine OBT 1.2 naar OST 1.8 
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2.4 Dwarsprofiel kabelsleuf 

In onderstaande figuur staat een dwarsprofiel van de kabelsleuf afgebeeld. Er zal 1,6 meter diep worden 

gegraven ten behoeve van de kabels en de kabelsleuf krijgt op de bodem een breedte van 1,3 meter. Aan 

weerzijden wordt daarnaast een helling gegraven over ongeveer 1,5 meter breedte. De bovenbreedte van 

de sleuf is daarmee circa 5 meter. Deze uitvoeringsmethode is qua grondroering worst-case. Op enkele 

delen van het kabeltracé kan mogelijk ook gekozen worden voor een (sleufloze) ploegmethode, waarmee 

de kabels zonder grootschalige ontgraving aangelegd worden door een ploegmachine. 

Figuur 2.10 Dwarsprofiel 

2.5 Conclusie 

Voor de locaties bij Olsterwind en Oldebroekertocht geldt dat de wijziging dermate klein is dat het 

uitgevoerde archeologisch onderzoek nog dekkend is. In het plangebied van beide windparken geven de 

uitkomsten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek geen aanleiding tot nader onderzoek. 

De wijziging bij Hoge Vaart Zuid is groter (tot maximaal 100m). Het gewijzigde tracé heeft daar een lengte 

van circa 1100m. Uitgaande van een maximale breedte van de kabelsleuf van 5m betreft het oppervlak 

circa 5500m2. Dit is ruim minder dan 17.000m3 (1,7 hectare), waardoor op grond van het 

bestemmingsplan geen archeologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Tevens geldt dat in het 

uitgevoerde archeologisch onderzoek in het gehele plangebied van Windpark Hoge Vaart Zuid geen 

archeologische indicatoren zijn aangetroffen (zie ook paragraaf 3.2).  

Nader archeologisch onderzoek voor het wijzigen van de omgevingsvergunning werk/werkzaamheden 

wordt derhalve niet nodig geacht.  
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3 Handelen in strijd met het bestemmingsplan 

3.1 Inleiding 

Ten behoeve van het Windplan Groen is het RIP ‘Windplan Groen’ vastgesteld. De voorliggende aanvraag 

ziet echter zoals gesteld op het leggen van kabels buiten dit RIP en binnen het bestemmingsplan 

‘Buitengebied – Dronten (D4000)’. Het betreft werkzaamheden nabij windparken Hoge Vaart Zuid en 

Oldebroekertocht. 

Binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Dronten (D4000)’ is de enkelbestemming ‘Agrarisch’ van 

kracht ter plaatse van de gevraagde gewijzigde kabeltracés van het GDS. Het gebruik van de grond voor 

kabels voor het windplan valt niet binnen de bestemmingsomschrijving, zoals omschreven in artikel 3.1 

van het bestemmingsplan.   

Voor de aanleg van het kabelracé geldt daarom dat deze in strijd zijn met de enkelbestemming ‘Agrarisch’. 

Voor het aanleggen van de kabels is er een vergunning vereist voor het gebruiken van gronden in strijd 

met het bestemmingsplan, een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo juncto artikel 

2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Deze activiteit haakt aan bij de gevraagde vergunning voor het uitvoeren 

van een werk geen bouwwerk zijnde (artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wabo). 

Via een uitgebreide procedure kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hierbij dient 

onderbouwd te worden dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  

Voor wat betreft de wijzigingen nabij windpark Oldebroekertocht geldt dat deze beperkt is qua omvang. 

Over een relatief lange lengte zal het tracé slechts enkele meters verschuiven en ter plekke van een bocht 

nabij een windturbine zal een rechter verloop gehanteerd worden in plaats van een S-bocht. Gezien de 

beperkte wijziging ten opzichte van het al vergunde tracé buiten het RIP, kan geconcludeerd worden dat 

de ruimtelijke onderbouwing uit vergunningen fase 3 ook voorziet in de onderbouwing van onderhavige 

wijzigingen3. De ruimtelijke onderbouwing uit vergunningen fase 3 is opgenomen in de bijlage. 

3.2 Onderbouwing van wijziging nabij Hoge Vaart Zuid 

De wijziging nabij windpark Hoge Vaart Zuid is groter dan de wijziging nabij de Oldebroekertocht. Over 

een lengte van ruim één kilometer zullen de kabels tot maximaal 100 meter afwijken van het vergunde 

tracé. Het tracé lag overigens ook in de vergunde situatie al buiten het RIP, waardoor ook voor dit 

onderdeel van het GDS al een ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in vergunningen fase 3. Als 

aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing uit vergunningen fase 3 worden hieronder voor de voorziene 

wijziging de ruimtelijke aspecten natuur en archeologie nader beschreven. 

Archeologie 

Voor het gebied bij windpark Hoge Vaart Zuid geldt een gematigde/middelhoge archeologische 

verwachting. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat op grond van het bestemmingsplan geen archeologisch 

onderzoek is vereist voor het gewijzigde kabeltracé. Deze verplichting gelde echter wel voor het totale 

windplan Groen.  

3 Goede Ruimtelijke Onderbouwing voor Afwijking Rijksinpassingsplan Windplan Groen Fase 3 (2020), bladzijde 27-28 
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Voor het RIP, de vergunningaanvragen fase 1 (windturbines) en voor de aanvragen in fase 3 (kabels en 

wegen) is één integraal onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van archeologische waarden binnen 

het plangebied van Windplan Groen. Dit betreft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) en 

Verkennend en karterend booronderzoek. Het rapport is toegevoegd in bijlage 5. De relevante passages 

zijn hieronder opgenomen. 

Binnen het plangebied (deelgebied) van Windpark Hoge Vaart-Zuid zijn 144 verkennende gutsboringen 

gezet met afwisselend vijftig en honderd meter tussenafstand. In Figuur 3.1 is de boorpuntenkaart 

opgenomen van het noordelijk gelegen gedeelte van windpark Hoge Vaart-Zuid. Deze boringen zijn gezet 

op de percelen van de te plaatsen windturbines en kabeltracés, relatief dicht bij het gewijzigde kabeltracé, 

op dezelfde landbouwpercelen. 

Figuur 3.1 Boorpunten archeologisch onderzoek nabij Hoge Vaart 

Bron: ArcheoPro 

Slechts zeer plaatselijk is detritusveen aangetroffen. In situ gevormd hoogveen ontbreekt volledig. Sporen 

van podzolvorming zijn evenmin aangetroffen binnen dit deelgebied. De resultaten van het verkennend 

booronderzoek geven binnen deelgebied Hoge Vaart-Zuid derhalve geen aanleiding tot het adviseren van 

archeologisch vervolgonderzoek. Evenmin zijn hier tijdens het onderzoek archeologische resten 
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aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande 

werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. 

In alle gevallen blijft echter onverminderd van kracht dat indien tijdens de geplande graafwerkzaamheden 

archeologische toevalsvondsten worden gedaan, deze gemeld dienen te worden volgens het daartoe 

opgestelde protocol. 

De uitkomsten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek binnen het plangebied van Windpark Hoge 

Vaart Zuid en de geringe omvang van werkzaamheden uit voorliggende aanvraag, waardoor op grond van 

het bestemmingsplan geen onderzoek benodigd is, geven geen aanleiding tot nader archeologisch 

onderzoek ter plekke van het gewijzigde kabeltracé. 

Vanuit het aspect archeologie is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

Natuur 

Wanneer er wordt gesproken over natuurbescherming, dient er onderscheid te worden gemaakt tussen 

gebiedsbescherming en soortenbescherming. Deze bescherming is vastgelegd in de Wet 

natuurbescherming (Wnb).  

Door Bureau Waardenburg is in 2020 onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van civiele 

werken bij windplan groen op de natuur. Bureau Waardenburg geeft aan dat het onderzoeksgebied voor 

het onderdeel ecologie in een aantal gevallen ruimer is genomen dan het projectgebied. Dit verschilt per 

effecttype en per diersoort. Voor mobiele soorten met een grote actieradius (o.a. vogels) beslaat het 

onderzoeksgebied een groot deel van Flevoland. Dit betekent dat het onderzoek van Bureau 

Waardenburg ook deels valide is voor het aangepaste kabeltracé. Het rapport van Bureau Waardenburg is 

opgenomen als bijlage 6. 

Gebiedsbescherming 

Er grenzen geen Natura 2000 gebieden aan de locatie. Fysieke aantasting en andere directe effecten ten 

gevolge van de civiele werkzaamheden zijn niet aan de orde. In de natuurtoets is daarnaast beoordeeld of 

er sprake is van externe werking op Natura 2000 gebieden. Voor zowel broedvogels als niet-broedvogels 

is beargumenteerd dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten. De realisatie van de civiele werken 

heeft geen effect op de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende vogels.  

Het gewijzigde kabeltracé is niet voorzien in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook de invloed op NNN 

als gevolg van externe werking is niet aan de orde door de grote afstand van de locatie van de 

werkzaamheden tot aan het NNN. 

Ten westen van de toegangsweg loopt de Hoge Vaart wat is aangewezen als ecologische 

verbindingszone. Er is geen sprake van fysieke aantasting van de verbindingszone. Het tracé wordt 

overigens verder van de Hoge Vaart gelegd dat eerder beoogd.  

Soortenbescherming 

In en direct om het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Er zijn op locatie van 

de toegangsweg ook geen bomen of andere mogelijke broedplaatsen beschikbaar.  
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Tijdens de werkzaamheden dient verstoring van broedvogels en vernietiging van hun nesten en eieren te 

worden voorkomen. Dit kan door buiten het broedseizoen te werken. Het broedseizoen verschilt per soort. 

Voor het broedseizoen wordt in het kader van soortbescherming geen standaard periode gehanteerd. 

Globaal moet rekening worden gehouden met de periode half maart tot en met half augustus. 

Indien in de broedtijd van vogels gewerkt wordt, kan de kans op overtredingen van verbodsbepalingen uit 

de Wnb worden verkleind door voorafgaand aan en gedurende het broedseizoen het projectgebied voor 

grond-broedende vogels ongeschikt te maken en te houden. Bijvoorbeeld door de vegetatie rondom de 

locaties waar gewerkt gaat worden intensief te maaien of geheel te verwijderen, zodat vestiging van 

broedvogels wordt voorkomen. Indien de werkzaamheden continu plaatvinden en opgestart worden voor 

het broedseizoen, zullen vogels niet in de onmiddellijke nabijheid van de werkzaamheden gaan broeden 

dan wel zich niets van de werkzaamheden aantrekken. De kans op verbodsovertredingen is daardoor 

klein. Om verbodsovertredingen in het kader van broedvogels geheel uit te sluiten, dient voor aanvang van 

de werkzaamheden in het broedseizoen het terrein (beperkt tot het gebied waar werkzaamheden 

plaatsvinden) door een ecoloog te worden geïnventariseerd op broedvogels. De ecoloog geeft vervolgens 

aan of en hoe de werkzaamheden tijdens het broedseizoen doorgang kunnen blijven vinden. Er worden op 

deze wijze geen nest-, rust en slaapplaatsen vernield of beschadigd. Deze maatregelen zijn door 

Windkoepel Groen inmiddels verwerkt in een integraal ecologisch werkprotocol voor alle onderdelen van 

Windplan Groen. De betreffende aannemers(s) zullen hier aan voldoen. 

Het projectgebied vormt verder (mogelijk) een leefgebied voor enkele algemeen voorkomende 

beschermde soorten. Grond- en graafwerkzaamheden in het kader van de voorgenomen ingreep kunnen 

deze soorten treffen. Het gaat om soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt bij werkzaamheden in 

het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Voor andere beschermde soorten heeft het projectgebied geen 

betekenis of zijn negatieve effecten van de voorgenomen ingreep uitgesloten. Verbodsovertredingen 

treden niet op en een ontheffing Wnb is derhalve niet nodig. 

Op grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het 

projectgebied géén betekenis heeft voor beschermde plantensoorten. 

Tijdens de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de zorgplicht. De algemene zorgplicht 

(Wnb, art. 1.11) geldt altijd en voor iedereen. Of het nu wel of niet om beschermde soorten gaat en of er 

nu wel of geen ontheffing nodig is of vrijstelling geldt. Aan de zorgplicht kan worden voldaan door bij 

verstoring van dieren tijdens de werkzaamheden deze de gelegenheid te geven te vluchten naar een 

nieuwe leefomgeving. Ook de zorgplicht is verwerkt in het ecologisch werkprotocol voor werkzaamheden 

binnen Windplan Groen. 

Er kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening voor het aspect natuur. 
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4 Bijlagen 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier omgevingsvergunning van het 

Omgevingsloket. Het aanvraagformulier zelf is het document waarop de aanvraag gebaseerd is. Op een 

aantal plaatsen wordt in dit formulier verwezen naar bijlage 1. Dit is de toelichting op de aanvraag, dit 

document. Aan de aanvraag zijn ook andere bijlagen gevoegd. De bijlagen bij deze aanvraag staan 

hieronder opgesomd.  

Bijlage 1: Toelichting op de aanvraag (dit document) 

Bijlage 2: Machtigingsformulier 

Bijlage 3: Situatietekeningen kabeltracé GDS (incl. te verwijderen delen GDS tracé) 

Bijlage 4: Ruimtelijke onderbouwing fase 3 

Bijlage 5: Archeologisch veldonderzoek Windplan Groen 

Bijlage 6: Ecologisch onderzoek 



BIJLAGE 2 - MACHTIGINGSFORMULIER 



Machtiging 
Ondertekening aanvraag vergunningen en ontheffingen met bijlagen 

Ten behoeve van de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor het 

Gesloten Distributie Systeem (GDS) van Windplan Groen, machtigt 

ondergetekende .. van Pondera Consult B.V., gevestigd aan de Amsterdamseweg 

13 te 6814 CM Arnhem voor het ondertekenen van alle aanvragen voor 

vergunningen en ontheffingen en bijlagen namens: 

Aanvrager: GDS Groen B.V. 

Vertegenwoordigd door: ________ 

Adres: De Morinel 35 , 8251 HT________________ 

Plaats en datum: Dronten, 24 augustus 2021______________________ 

Handtekeningen: ____________________________________________ 

Ik,  ben bekend met deze machtiging. Met deze machtiging treed ik niet in de plaats 

van bovengetekende als aanvrager, maar teken de aanvragen en bijlagen namens 

bovengetekende. 

Pondera Consult B.V. 

Amsterdamseweg 13 

6814 CM Arnhem 

Ondertekend te Arnhem op 24 augustus 2021, 

DocuSign Envelope ID: 5F787BB0-BE42-4322-8AA6-A92406E2E8A9



BIJLAGE 3 - SITUATIETEKENINGEN 



Bron kaart: www.opentopo.nl

Overzichtskaart

Versie:
06/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Bedrijf Nutsvoorziening

Windpark Infra 1 (kabels)

Schakelkast

Gestuurde boring

Kabels 33kV + aantal
verbindingen met trafo

Te vervallen trace GDS

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



Bron kaart: www.opentopo.nl

Detailkaart

Versie:
19/08/2021

IP Zones
Bedrijf windturbinepark

Windpark Infra 1 (kabels)

Bedrijf Nutsvoorziening

GDS
Schakelkast GDS

Kabels 33kV + 
aantal circuits

Gestuurde boring

Legenda



BIJLAGE 4 – ZIE BIJLAGENBOEK 



BIJLAGE 5 – ZIE BIJLAGENBOEK 



BIJLAGE 6 – ZIE BIJLAGENBOEK 
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