
 

 

 

Ontwerp Ontheffing 
 
Datum : 15 december 2021 
Nummer  : 2021037400 
CaseID : WV121.1120 
 
AANHEF 
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 13 september 2021 een aanvraag 
ontvangen van ARCADIS Nederland BV, Beaulieustraat 22, 6814 DV ARNHEM, om een ontheffing 
te verlenen voor werkzaamheden in de buurt van een waterschapsweg. 
De aanvraag is ingediend namens TenneT TSO BV, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM. 
 
AANVRAAG 
De aanvraag betreft: de uitvoering van het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’ binnen het be-
heergebied van waterschap Scheldestromen. De aanvraag heeft alleen betrekking op het landdeel 
van het kabeltracé. 
 
(Ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding 
Op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 is 
het verboden, zonder te zijn voorzien van een ontheffing van het dagelijks bestuur van water-
schap Scheldestromen, op, respectievelijk in wegen kabels en leidingen te leggen of te hebben. 
 
OVERWEGINGEN 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een ondergrondse hoogspanningsleiding vanaf 
het Veerse Meer tot aan het 380 KV hoogspanningsstation te Borssele. De werkzaamheden vinden 
plaats op waterschapswegen. Daarom is er een Keur ontheffing wegen vereist. 
 
Eigendom 
De ondergrond van de wegen die gekruist worden is in bijna alle gevallen eigendom van het water-
schap. Voor een leiding in grond van het waterschap is ook privaatrechtelijk toestemming nodig. 
 
Motivering en beoordeling 
Uit het onderzoek in het kader van de Keur Wegen waterschap Scheldestromen 2011 en de Beleids-
notitie Ontheffingen Wegen waterschap Scheldestromen is het volgende gebleken: 

• Het is een nutsvoorziening en kan daarom aangemerkt worden als een voorziening 
welke aangelegd wordt in het kader van algemeen belang; 

• de ontgraving heeft geen negatieve invloed op de constructie van de weg omdat het 
werk uitgevoerd wordt door middel van een boring of persing; 

• de ontgraving heeft geen negatieve invloed op het veilig gebruik van de weg, er wordt 
gewerkt vanuit de wegberm zodat de weg tijdens de werkzaamheden niet afgesloten 
hoeft te worden;  

• Eerst artikel noemen. Aangezien de uitvoering mogelijk pas over 5 jaar start zal de ont-
heffing na 3 jaar niet gestart te zijn met de werkzaamheden niet ingetrokken worden 
door het waterschap.  
(artikel 14 lid 2 sub d van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011geeft aan 
dat het waterschap na 3 jaar een ontheffing kan intrekken als er geen gebruik van is ge-
maakt.). In de voorschriften wordt wel opgenomen dat de ontheffinghouder een uitvoe-
ringsplanning ter goedkeuring dient voor te leggen aan het waterschap. 

De voorschriften zijn alleen van toepassing binnen het gebied waar de Keur Wegen Waterschap 
Scheldestromen 2011 van toepassing is. 
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De verkeersveiligheid komt door uitvoering van hierboven genoemde zaken niet in het geding en 
de werkzaamheden passen binnen het beleid. 
 
CONCLUSIE 
Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de ontheffingverlening betrokken belangen, is niet  
gebleken dat de ontheffing mede gelet op de daaraan te verbinden voorschriften, moet worden 
geweigerd. 
 
BESLUIT 
Gelet op de bepalingen van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 besluit het dage-
lijks bestuur aan  TenneT TSO BV, Utrechtseweg 310, 6812 AR ARNHEM (hierna te noemen “de 
ontheffinghouder”) de gevraagde ontheffing te verlenen voor de aanleg en instandhouding van 
een ondergrondse hoogspanningsverbinding vanaf het Veerse Meer tot aan het bestaande 380 kV 
hoogspanningsstation te Borssele, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften. 
 
 

Namens het dagelijks bestuur 
van waterschap Scheldestromen, 
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VOORSCHRIFTEN 
Voorschriften algemeen 
1. De ontheffinghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van 

tevoren bij de opzichter van de afdeling Wegen, werkgebied Noord-Beveland en Zuid-Beveland 
West , de heer J. de Wild, bereikbaar onder telefoonnummer 088-2461000 (hierna te noemen 
“de opzichter”). 

2. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de hiervoor 
genoemde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter 
te worden gerealiseerd. 

3. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor 
de grondaanvullingen) worden toegepast. 

4. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden opgeslagen worden in de berm. De even-
tueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd 
door en op kosten van de ontheffinghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te wor-
den bijgeleverd door de ontheffinghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit 
(grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse ‘achtergrondwaarde 2000’ 
(=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instem-
ming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voor-
waarden van afgeweken worden. 

5. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen als-
mede het verwijderen van bomen, struiken en heggen in de wegberm van waterschapswegen 
is niet toegestaan. In overleg met de opzichter is het uitvoeren van zogenaamde soloboringen 
onder beplantingen toegestaan.  

6. Tijdens en na de uitvoering van het werk mag de afwatering van de verharding niet worden 
belemmerd. Dit houdt in dat geen materialen op het wegdek mogen worden gedeponeerd. Over-
tollige materialen dienen uit de berm te worden verwijderd.  

7. De ontheffinghouder dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de 
opzichter maatregelen en voorzieningen te treffen die in overeenstemming dienen te zijn met 
de CROW-publicatie “Beleid, proces en basisinformatie – Werk in Uitvoering 96b”. De onthef-
finghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een permanente controle op de 
getroffen verkeersmaatregelen. 

8. De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat degenen die zich voor de uitvoering van de werk-
zaamheden op of langs de betrokken weg bevinden veiligheidskleding dragen. De veiligheids-
kleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende rood/oranje kleur en in zodanige staat verkeren 
dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. Bij gebruik bij schemering en duisternis 
moeten op de kleding retroreflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht in de 
vorm van een Romeinse II. 

9. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is de ontheffinghouder aansprakelijk voor de veilig-
heid van weggebruikers en wegwerkers. 

10. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen in de wegberm en wegsloot geen ontgravingen 
worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken. 

11. Ingeval van optredende gladheid of ingeval van mist, sneeuwval of andere omstandigheden die 
het zicht tot minder dan 200 meter beperken mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Zoveel mogelijk worden bij omstandigheden als hierboven bedoeld maatregelen getroffen die 
de tijdelijke afzetting overbodig maakt c.q. buiten werking stelt. 

12. Indien hierom wordt verzocht dienen door de ontheffinghouder revisietekeningen op een schaal 
van tenminste 1:1000, waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven, in drievoud 
aan de afdeling Wegen te worden gezonden. 

13. De ontheffinghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaam-
heden tenminste vijf werkdagen van tevoren aan de opzichter.  

14. Indien de ontheffinghouder een werk waarvoor ontheffing is verleend definitief wil verwijde-
ren, dan maakt ontheffinghouder hier tijdig en schriftelijk melding van aan het waterschap. 
De werken mogen niet eerder worden verwijderd dan na schriftelijke instemming (onder het 
stellen van nadere voorschriften) van het waterschap. 
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15. De ontheffinghouder dient een uitvoeringsplanning ter goedkeuring voor te leggen aan het 
waterschap. Dit vanwege de lange uitvoeringsperiode en onzekerheid van de startdatum. 

16. De werken/voorzieningen worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de ontheffinghou-
der en conform de aanwijzingen van de opzichter. 

17. Indien in het wegenbelang werken opgeruimd, verplaatst e.d. moeten worden, zal dit op kos-
ten van de ontheffinghouder worden gedaan. 

 
Voorschriften voor het (ver)leggen en/of opruimen van een kabel/leiding 
1. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag overgelegde tekening(en). 
2. Oude c.q. niet meer gebruikte kabels en/of leidingen dienen door de ontheffinghouder wor-

den verwijderd. 
3. Voor het leggen van leidingen zijn de NEN-normen 3650/3651/3652 van toepassing. 
4. De afmetingen van de ontgraving mogen niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is. Het uit-

voeren van een open ontgraving binnen 1 meter uit de kant van de verharding is niet toege-
staan. De ontgraving mag geen grotere diepte hebben dan een lijn die onder een hoek van 45 
graden vanaf de kant van de verharding kan worden getrokken. De ontgraving moet minimaal 
0,6 meter bedragen. De uitvoeringsmethode is een boring of persing. 

5. De ontgraving wordt zo kort mogelijk voor het leggen van de kabels en/of leidingen gemaakt. 
6. Bij kruisingen van verhardingen dienen kabels en/of leidingen in een mantelbuis te worden 

gelegd, waarbij de mantelbuis bij een minimale diepte van 1 meter onder de verharding aan 
weerszijden tot 1 meter uit de kant van de verharding dient te worden gelegd en de mantel-
buis op een zodanige manier dient te worden doorgevoerd dat beschadiging en zetting van 
de verharding wordt voorkomen. De mantelbuis dient, zoveel mogelijk is in relatie tot het te 
volgen tracé, haaks op de wegas te worden aangebracht. De materiaalkeuze en de afmetin-
gen van de mantelbuis dienen in overleg met de opzichter te worden bepaald. Eventuele 
boringen dienen in de mantelbuis plaats te vinden. Het aanleggen van mantelbuizen door 
middel van doorspuiten is niet toegestaan. 

7. Het leggen van de kabels en/of leidingen, respectievelijk het plaatsen van schakelkasten, 
verdeelstations, het maken van persingen, etc. dient opvolgend te gebeuren zodat het aan-
vullen van de ontgraving en het eventueel opnieuw aanbrengen van de verhardingen gelijke 
tred houden met de voortgang van het graafwerk en zodanig dat dagelijks voor zonsondergang 
de ontgraving dicht is. Als boringen vooraf gerealiseerd worden dient de mantelbuis afgedopt 
te worden en het intrede en uittredepunt tijdelijk weer aangevuld te worden met de uitko-
mende grond. 

8. Na het leggen van de kabel(s) en/of leiding(en) en/of het plaatsen van schakelkasten, ver-
deelstations, het maken van persingen, etc. dient de ontgraving met de uitgekomen grond of 
het aanvullingsmateriaal te worden aangevuld en verdicht. Aangevuld dient te worden in 
lagen van maximaal 0,25 meter. De verdichting van het materiaal dient plaats te vinden door 
middel van stampen op een zodanige manier dat een voldoende verdichting wordt bereikt. 
Bij het aanvullen dient ervoor te worden gezorgd dat de verschillende materiaalsoorten zo-
veel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen. 

9. Daar waar de bovenlaag oorspronkelijk uit een grasmat bestond dient de aanvulling met le-
vende graszoden te worden afgedekt, of de bovenlaag dient te worden aangevuld en te wor-
den ingezaaid met graszaad. 

10. Eventueel aan te brengen verkenmerken voor de plaatsaanduiding van de kabels en/of lei-
dingen dienen zodanig te worden geplaatst en een zodanige vorm te krijgen dat deze niet 
boven het maaiveld uitsteken zodat het onderhoud ongehinderd en schadevrij kan worden 
uitgevoerd. 
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11. De ontheffinghouder dient in overleg met de opzichter de aangevulde ontgraving over de 
volle lengte en breedte gedurende een jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden te 
onderhouden op eigen kosten. Bij het eindigen van de onderhoudstermijn mogen geen berm-
vreemde materialen boven de ontgraving voorkomen. 

12. Ingeval er breuk/storing en/of lekkage in de kabels en/of leidingen ontstaat, dient de op-
zichter hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Alle schade (ook gevolgschade), die 
ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden, dient onmid-
dellijk te worden hersteld op kosten van de ontheffinghouder. 
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MEDEDELINGEN behorend bij ontheffing nummer 2021037400 
 
Procedure 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit van 22 juli 
2021 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 IJmuiden Ver Alpha gezamenlijk worden voorbereid, 
waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de Minister van EZK. Daarbij doorlopen de be-
sluiten, 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 Alge-
mene 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 IJmuiden Ver 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 IJmuiden Ver 
Alpha bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als 
volgt voorbereid: 
- Op 22 juli 2021 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 [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscou-
rant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dag-
bladen; 

- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. ge-
zonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [lo-
catie]; 

- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd 
geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 
 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke or-
dening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendge-
maakt. 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 grond-
eigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
Inzage plan 
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
14 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage. 
 
Indienen zienswijzen 
Tijdens voornoemde inzageperiode van 6 weken kan eenieder zienswijzen over het ontwerp van 
het besluit indienen bij: 
 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha 
Postbus 111 
9200 AC Drachten 
 
Privaatrechtelijke toestemming 
Zo nodig zal het waterschap de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke as-
pecten verbonden aan het gebruik van deze ontheffing te regelen. 
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Overige ontheffingsvereisten 
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschik-
king verleende ontheffing voor de handelingen waarop bovenstaande ontheffing betrekking 
heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die 
op grond waarvan deze ontheffing is verleend. 
 
Inzage ontheffing 
Het originele exemplaar van deze ontheffing met bijbehorende tekening moet steeds aan de 
ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond. 
 
Intrekking ontheffing 
Op grond van artikel 14 lid 2 sub d van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 kan het 
dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de 
ontheffing gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. Zoals in de belangenafwe-
ging vermeld zal het waterschap van deze mogelijkheid geen gebruik maken omdat de kans 
groot is dat het werk pas na 5 jaar start. 
Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het wa-
terschap de ontheffing intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden ver-
wijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe ontheffing te wor-
den aangevraagd. De ontheffingsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving 
en het dan geldend beleid. 
 
Rechtsopvolging 
Van iedere overgang van de ontheffing naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, 
tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het da-
gelijks bestuur van waterschap Scheldestromen. 
 
Expeditie 
Afschrift van deze beschikking is gezonden aan: 
a. ARCADIS Nederland BV, Beaulieustraat 22, 6814 DV ARNHEM 
b. intern, Waterschap Scheldestromen afdeling JZ/G (team grondzaken) 
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