
GEMEENTE REIMERSWAAL 

OMGEVINGSVERGUNNING 
2019.0184 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE REIMERSWAAL 

hebben op 8 april 2019 een aanvraag am een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
wijzigen van tijdelijke werkwegen en -terreinen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 
380kV west, nabij vrijwel alle mastlocaties met de nunnnners 1062 tot en met 1104. Deze is 
aangevraagd door TenneT TSO, Postbus 718, 6800 AS in Arnhem. De aanvraag is 
geregistreerd onder zaaknummer 2019.0184. 

Besluit omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op § 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en gelet op de elders in dit besluit vermelde overwegingen, de 
omgevingsvergunning te verlenen. De in dit besluit genoemde en bijgevoegde stukken, bijlagen 
en adviezen, evenals de voorschriften, overwegingen en aanwijzingen, maken integraal 
onderdeel uit van de omgevingsvergunning. 

Verleende activiteiten 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten (met tussen haakjes de 
artikelen van de Wabo waaraan de betreffende activiteit inhoudelijk is beoordeeld): 
• het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (artikel 2.11) 
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.12) 
• het maken, hebben of veranderen van een (op de provinciale weg uitkomende) uitweg, of 

het gebruik daarvan veranderen (artikel 2.18 in samenhang met de van toepassing zijnde 
artikelen uit de Omgevingsverordening Zeeland 2018) 

De bovengenoemde activiteiten betreffen alleen de wijzigingen die in deze aanvraag zijn 
opgenomen en moeten worden beschouwd in aanvulling op of ter wijziging van de met de 
omgevingsvergunning 2015.0174 eerder vergunde activiteiten ten aanzien van werkwegen en 
-terreinen. 

Procedure 
In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor 
dit project de rijkscoordinatieregeling 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 380 kV west (Borssele-Rilland) gezamenlijk worden 
voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoordineerd door de minister van Economische 
Zaken Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grand 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 een van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 
kV west. Daarom is oak op dit besluit de rijkscoordinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZK heeft een gecoordineerde voorbereiding van de besluiten voor 
hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west bevorderd. Onderhavig besluit is sannen met 
andere besluiten als volgt voorbereid: 
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- 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 
TS0 B.V. gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van 9 augustus 2019 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 apart 
geInfornneerd. 

Behandeling 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 zijn twee (2) zienswijzen 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. 

Tijdelijke vergunning 
De omgevingsvergunning geldt voor een termijn die 2 jaar en 9 maanden na het onherroepelijk 
worden van dit (gecoordineerde) besluit eindigt. Dit is van toepassing voor de volgende 
activiteiten (tussen haakjes staat per activiteit de van toepassing zijnde bepalingen inzake de 
aangegeven termijn): 

• Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden* (tijdelijke 
werkterreinen en werkwegen) (artikel 2.23a Wabo); 

• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan* (tijdelijke 
werkterreinen en werkwegen) (artikel 2.23 Wabo); 

• Tijdelijke uitrit op een openbare provinciale weg (N673, Zanddijk, nabij spoorovergang) 
(artikel 2.23a Wabo); 

* voor zover gelegen buiten het Rijksinpassingsplan `Zuid-West 380kV west' (vastgesteld 04 
november 2016, NLIMR0.0000.EZip15ZW380west-3000) en 'Hoogspanningsstation Rilland' 
(vastgesteld 8 oktober 2015, NLIMR0.0000.EZip14StatRilland-3000) 

Na deze aangegeven termijn moeten deze activiteiten zijn beeindigd, is de vergunninghouder 
verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te 
hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde 
voorschriften. 

Bijgevoegde vergunningstukken 
De onderstaande bijlagen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning. 
Toelichting: de oorspronkelijke namen van de bijlagen hebben een begincode gekregen, 
bijvoorbeeld V00_, V01-02_ of V14_. De datum achter elke bijlage betreft de ontvangstdatum. 

Naam bijlage Datum 
• VOO_Aanvraag_Zuid-West 380kV Tijdelijke werkwegen Reimerswaal 07-04-2019 
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Naam bijlage Datum 
• V00a_1_Bijlagenlijst_Reimerswaal_20200520_pdf 20-05-2020 
• V00b ning_Reimerswaal_wijziging_werkwegen_pdf 07-04-2019 
• VOOcibrief wijziging_omgevingsvergunning_pdf 24-10-2019 
• VOOd 0789204_Brief wijziging2_aanvraag_pdf 22-12-2019 
• V00e—_ZW380_aanvraagbrief wijziging_3b_pdf 20-05-2020 
. VOOf Brief wijziging4_aanvraag_pdf 11-05-2020 
• V00g_BO_Overzicht_wijzigingen_aanvraag_pdf 20-05-2020 
• VO1 Gegevenslijst_locatie_en activiteit_pdf 07-04-2019 
• V01_1b_ZW380_overzichtskaartiReimerswaal_pdf 07-04-2019 
• V01_B3D2— overzicht_werkwegen 

—6-1062 
Reimerswaal_pdf 20-05-2020 

• V02_ B4C _WI NTRACKI I-SW-2110_pdf 01-05-2020 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21107-1063_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21108-1064_pdf 07-04-2019 
• V02_B4D_WINTRACKII-SW-21109-1065_pdf 11-05-2020 
• V02_B4A_WINTRACKII-SW-21109-1066_pdf 24-10-2019 
• V02_64_WINTRACKII-SW-21111-1067_pdf 07-04-2019 
• V02_64_WINTRACKII-SW-21113-1069_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21114-1070_pdf 07-04-2019 
• V02_134B_WINTRACKII-SW-21115-1071_pdf 22-12-2019 
• V02_B4B_WINTRACKII-SW-21116-1072_pdf 22-12-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21117-1073_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21118-1074_pdf 07-04-2019 
• V02_134C_WINTRACKII-SW-21119-1075_pdf 01-05-2020 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21120-1076_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21121-1077_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21122-1078_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21123-1079_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21124-1080_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21125-1081_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21126-1082_pdf 07-04-2019 
• V02_B4A_WINTRACKII-SW-21127-1083_pdf 24-10-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21128-1084_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_VVINTRACKII-SW-21129-1085_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21130-1085A_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21131-1086_pdf 07-04-2019 
• V02_64_WINTRACKII-SW-21132-1087_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21133-1088_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21134-1089_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21135-1090_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21136-1091_pdf 07-04-2019 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21137-1093_pdf 07-04-2019 
• V02_64_VVINTRACKII-SW-21138-1094_pdf 07-04-2019 
• V02_B4A_WINTRACKII-SW-21139-1095_pdf 24-10-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21140-1096_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21141-1097_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21142-1098_pdf 07-04-2019 
• V02_134C_VVINTRACKII-SW-21143-1099_pdf 01-05-2020 
• V02_134_WINTRACKII-SW-21144-1100_pdf 07-04-2019 
• V02_B4_WINTRACKII-SW-21145-1101_pdf 07-04-2019 
• V02_B4A_WINTRACKII-SW-21146-1102_pdf 24-10-2019 
• V02_B4A_WINTRACKII-SW-21147-1103_pdf 24-10-2019 
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Naam bijlage Datum 

• V02_B4A_WINTRACKII-SW-21148-1104_pdf 24-10-2019 
• V13_Nota van beantwoording zienswijzen ZW380fase4_100420 20-04-2020 1 
• V14_entarisatie_beschermde_soorten_ZW380_pdf 07-04-2019 
• V14_ZW380_rapportage_archeologie_30nov15_pdf 07-04-2019 

V14_Brief DNWG - 351.160715.100852 16-07-2015 

Inwerkingtreding 
Let op: dit besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Als binnen deze beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, 
wordt de inwerkingtreding opgeschort en treedt de beschikking pas in werking nadat hierover 
door de voorzieningenrechter een beslissing is genomen. Zolang dit besluit niet in werking is 
getreden, kunt u dus nog geen gebruik maken van deze omgevingsvergunning. 

Rechtsmiddelen 
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 hi] 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 hi] 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 vernnelden dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. 

Kruiningen, 26 mei 2020 (besluitdatum) 

Met vriendelij e groet, 
nannens bur-  meester en wethouders van Reimerswaal 

Hoofd-a deling Bouwen, Milieu en Handhaving 
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DE BIJ DIT BESLUIT BEHORENDE VOORSCHRIFTEN, 
OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 

Zaaknummer: 2019.0184 

Integraal 
De hierna per activiteit opgenomen voorschriften, overwegingen en aandachtspunten zijn 
integraal onderdeel van dit besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning, aangevraagd 
door TenneT TSO, (p/a) Postbus 718, 6800 AS in Arnhem, met een besluitdatum van 26 mei 
2020. De aanvraag om omgevingsvergunning betreft het wijzigen van tijdelijke werkwegen en 
-terreinen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV west nabij vrijwel alle 
nnastlocaties en heeft het zaaknummer 2019.0184. 

Inhoud 
• Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
• Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestennmingsplan 
• Het maken, hebben of veranderen van een uitweg, of het gebruik daarvan veranderen 
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Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van 
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een 
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit is bepaald 

A. Voorschriften  
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
• Bij het realiseren van de werkwegen en -terreinen en bij de latere transportbewegingen over 

deze werkwegen en —terreinen nnoet de veiligheid ten opzichte van bestaande 
hoogspanningsleidingen in acht worden genomen. Hierbij gelden de voorschriften en 
aanwijzingen uit de brochure `Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de 
bovengrondse hoogspanningsverbinding' (versie februari 2017, zie bijvoorbeeld de link: 
https://www.tennet.eu/fileadminiuser_upload/Company/Safety/Documents/Uw_Veiligheid_B 
ovengronds_FEB2017_i_DEF.pdf) en waar nodig maatwerkvoorschriften of -aanwijzingen 
vanuit Ten neT. 

B. Overweqingen  
Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 
• Het initiatief heeft betrekking op het aanleggen van tijdelijke werkwegen en werkterreinen 

voor een periode van maximaal 2 jaar en 9 maanden op de gronden nabij de op het 
grondgebied van de gemeente Reimerswaal geprojecteerde hoogspanningsmasten die 
worden opgericht in het kader van het realiseren van de nieuwe hoogspanningsverbinding 
Zuid-West 380 kV west tussen Borssele en Rilland; 

• De gronden waarop het initiatief betrekking heeft, zijn inzichtelijk op de bij deze 
omgevingsvergunning opgenomen situatietekeningen; 

ZIENSWIJZE(N) 
• Het ontwerpbesluit voor de realisatie van dit initiatief heeft van 9 augustus 2019 tot en met 

19 september 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van terinzagelegging zijn er 
zienswijzen ingediend, waarvan er vier (4) betrekking hadden op het ontwerpbesluit van 
deze beschikking (door twee indieners ingediend); 

• De (deel)conclusies uit de %Iota van beantwoording zienswijzen ZW380fase4_100420' zijn 
verwerkt in de inhoud van het besluit; 

• Daarbij is overwogen dat drie zienswijzen die door een indiener zijn ingebracht (nrs. 04, 05 
en 06, indiener 01), geen of tenminste niet concreet betrekking hadden op de inhoud van 
het (ontwerp)besluit. De zienswijzen van deze indiener hebben daarom niet geleid tot 
aanpassingen in het besluit; 

• Een zienswijze (nr. 16, indiener 03), had wel concreet betrekking op de inhoud van het 
(ontwerp)besluit. De zienswijze bevatte een verzoek om een eerder overeengekomen 
wijziging qua locatie van de werkweg naar de mastlocatie correct te verwerken in het 
definitieve besluit op de aanvraag, omdat dit nog niet correct was verwerkt in het 
ontwerpbesluit. Dit verzoek is conform zienswijze nu verwerkt in dit definitieve besluit en 
heeft derhalve geleid tot een aanpassing in het besluit door de aangepaste situatie op te 
nemen. Dit heeft echter niet geleid tot een wijziging of uitbreiding van de vergunningplicht 
voor het onderdeel `uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in 
gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit is bepaald'; 

OVERIGE WIJZIGINGEN 
• Voor zover er, op verzoek van landeigenaren of andere belanghebbende partijen, ten 

opzichte van het ontwerpbesluit - buiten de zienswijzen om - aanpassingen zijn doorgevoerd 
in de contouren of de kenmerken van de afzonderlijke werkwegen of -terreinen zijn de 
vergunningplichten voor het onderdeel `uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van 
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, 
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald' niet gewijzigd. 
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• Bij enkele hoogspanningsmasten is de exacte locatie van de wegen of werkterreinen wel 
gewijzigd en daarmee wel de locatie van de vergunningplicht; dit betreffen ondergeschikte 
wijzigingen waarbij de belangen van landeigenaren of andere partijen niet of hooguit in 
ondergeschikte mate anders zijn komen te liggen. Onndat de nneeste wijzigingen op verzoek 
van de direct betrokken partij zelf zijn doorgevoerd (landeigenaren en/of het waterschap bij 
het laten vervallen van een tijdelijke watergang), zijn de wijzigingen in het besluit zelfs beter 
afgestemd met de betrokken belanghebbenden; 

• Voor zover de doorgevoerde wijzigingen in de aanvraag en het besluit een raakvlak 
hebben met leidingbelangen of waterschapbelangen, maken de nader ontvangen 
instemmingen en het voornemen van het waterschap am ten aanzien van de Waterwet en 
de Keur wegen positief en definitief te besluiten duidelijk dat oak deze belangen niet warden 
geschaad; 

• Daarmee is de beoordeling die ten grondslag lag aan het ontwerpbesluit niet anders komen 
te liggen en zijn de hiernavolgende overwegingen ongewijzigd gebleven, met uitzondering 
van ambtshalve aanpassingen in verband met de tussentijdse inwerkingtreding van het 
inmiddels vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2019'; 

AANLEG 
• Voor zover de werkzaamheden ten aanzien van de gewijzigde werkwegen en -terreinen de 

activiteit taanleg' betreffen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en deze in strijd zijn met de (dubbel)bestemming(en), 
aanduiding(en) en/of regels ter plaatse, is toepassing gegeven aan artikel 2.12 van de 
Wabo. Zie daarvoor het onderdeel 'Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door 
Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit' verderop in dit besluit, met de daar gegeven 
voorschriften, overwegingen en aandachtspunten; 

BESTEMMINGSPLAN - TOETS 
• Het is volgens het bepaalde in lid 5.4.1, sub a, van de regels van het bestemmingsplan 

'Buitengebied 2019', verboden am op de voor 'Agrarisch met waarden — Beschermde dijk' 
bedoelde gronden paden, wegen en parkeergelegenheden aan te leggen, alsmede 
oppervlakteverhardingen aan te brengen, oak is het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen 
of egaliseren van de bodem verboden, evenals het dempen van aanwezige waterlopen; 

• Het is volgens het bepaalde in lid 9.5.1, sub b, van de regels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2019' verboden am op of in de voor 'Bos' aangewezen gronden wegen, 
paden, banen of parkeergelegenheid aan te leggen of te verharden of andere 
oppervlakteverhardingen aan te brengen, oak is het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen 
of egaliseren de bodem verboden, evenals het aanleggen van waterlopen of het vergraven, 
verruinnen of dempen van aanwezige waterlopen; 

• Het is volgens het bepaalde in lid 30.4.1, sub a, van de regels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2019' verboden am op of in de voor — Gas' bestemde gronden wegen 
of paden aan te leggen en andere oppervlakteverhardingen aan te brengen, oak is het 
verboden am grondbewerkingen uit te voeren, waartoe warden gerekend afgraven, woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

• Het is volgens het bepaalde in lid 34.4.1, sub c, van de regels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2019', verboden am op de voor — Leidingstrook 1' bedoelde gronden 
wegen of paden aan te leggen en andere oppervlakteverhardingen aan te brengen, ook is 
het uitvoeren van grondbewerkingen verboden, waartoe warden gerekend afgraven, 
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage. 
Tot slot is het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren oak verboden; 

• Het is volgens bepaalde in lid 50.2.2, sub a, van de regels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied 2019', verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 
'Afwegingszone natuurgebied' verhardingen aan te brengen en paden aan te leggen, 
evenals het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 

BESTEMMINGSPLAN - MOTIVATIE 
• Volgens het bepaalde in lid 5.4.3, van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, 

2019' zijn werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 slechts toelaatbaar, indien 
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daardoor de landschappelijke, natuur en/of cultuurhistorische waarden van de voor 
'Agrarisch met waarden — Beschermde dijk' aangewezen gronden niet onevenredig worden 
of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind en indien mitigerende en zodanig 
compenserende maatregelen worden getroffen; 

• Het initiatief voldoet aan de voorwaarden om de werkzaamheden in de voor 'Agrarisch met 
waarden — Beschermde dijk' aangewezen gronden uit te voeren, aangezien de vergroting 
van de reeds vergunde werkwegen en werkterreinen een relatief kleine aanpassing betreft 
en deze gronden in oorspronkelijke staat hersteld (kunnen) worden binnen 2 jaar en 9 
maanden na het onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning met zaaknumnner 
2019.0184; 

• Volgens het bepaalde in lid 9.5.3, van de regels van de bestemmingsplannen 'Buitengebied 
2019' zijn werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 9.5.1 slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de landschaps- en natuurwaarden van de voor 'Bos' aangewezen gronden niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel 
van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind; 

• Het initiatief voldoet aan de voorwaarden om de werkzaamheden in de voor 'Bos' 
aangewezen gronden uit te voeren, mede aangezien deze gronden na afloop van de 
tijdelijke werkzaamheden in de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande 
toestand worden hersteld en er ter plaatse van de bestemming 'Bos' geen bomen gekapt 
moeten worden om dit initiatief te realiseren; 

• Volgens het bepaalde in lid 30.4.3 van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
2019' zijn de werken en werkzaamheden zoals in lid 30.4.1 bedoeld slechts toelaatbaar ter 
plaatse van de gebiedsaanduiding leiding — Gas', indien het leidingbelang daardoor niet 
wordt geschaad. Alvorens te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning als 
bedoeld in lid 30.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder. 
Het advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het 
voorkomen van schade aan de leiding; 

• Volgens het bepaalde in lid 34.4.3 van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
2019' zijn de werken en werkzaamheden zoals in lid 34.4.1 bedoeld slechts toelaatbaar ter 
plaatse van de gebiedsaanduiding leiding — Leidingstrook 1', indien het leidingbelang 
daardoor niet wordt geschaad. Alvorens te beslissen op een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning als bedoeld in lid 34.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in 
bij de leidingbeheerder. Het advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van 
de leiding en het voorkomen van schade aan de leiding; 

• De ligging van bovengenoemde leidingen kan voldoende worden veiliggesteld. Op 1 juli 
2019 hebben wij van DNWG en nannens Enduris B.V., Evides N.V., Zeebra Gasnetwerk 
B.V. en Zeeland Refinery B.V. via e-mail het bericht gehad dat onder dezelfde voorwaarden 
en eisen die in een brief van 16 juli 2015 schriftelijk kenbaar zijn gemaakt in het kader van 
het verlenen van de omgevingsvergunning met nummer 2015.0174 kan worden ingestemd 
met het gewijzigde initiatief. De eisen die de leidingbeheerders stellen en zijn opgenonnen in 
de omgevingsvergunning 2015.0174 zijn van overeenkonnstige toepassing, tevens wordt de 
brief van DNWG van 16 juli 2015 opgenomen als bijlage in deze omgevingsvergunning met 
zaaknummer 2019.0184; 

• Volgens het bepaalde in lid 50.2.4 van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, 
2019' zijn werken en werkzaamheden ter plaatse van de aanduiding 'Afwegingszone 
natuurgebied', zoals bedoeld in lid 50.2.2 van de regels van het genoemd bestemmingsplan, 
slechts toelaatbaar indien direct of indirect de natuurbelangen of de waarden van het 
aangrenzende natuurgebied niet onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden 
voor het herstel niet wezenlijk worden verkleind; 

• Het initiatief voldoet aan de voorwaarden om de werkzaamheden ter plaatse van de 
aanduiding 'Afvvegingszone natuurgebied' uit te voeren, mede gezien het tijdelijke karakter 
van de werkzaamheden nabij het aangrenzende natuurgebied en aangezien de 
desbetreffende gronden in huidige staat hersteld zullen worden. Bovendien is er door 
Arcadis Nederland B.V. op 12 december 2017 een inventarisatie beschermde soorten 
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uitgevoerd en geconcludeerd mag warden dat, met het nemen van de voorgeschreven 
nnitigerende maatregelen, de gunstige staat van instandhouding gewaarborgd kan blijven; 

C. Aanwijzingen / aandachtspunten  
De volgende aanwijzingen / aandachtspunten moeten in acht warden genomen: 
ARCHEOLOGIE 
• Ondanks het feit dat er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is, bestaat de kans dat 

tijdens de werkzaamheden archeologische resten warden aangetroffen. Hiervoor geldt op 
basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht. Deze melding dient te warden 
gedaan bij het speciaal daarvoor ingerichte meldpunt van Erfgoed Zeeland. Deze melding 
kan gedaan warden via telefoonnummer 0118-670870. 

KABELS EN LEIDINGEN 
• Met betrekking tot de eventueel in het plangebied of op de werklocatie aanwezige 

elektriciteits- en telecom- en datakabels, alsmede gas- en waterleidingen, zijn de volgende 
verplichtingen en aandachtspunten van belang: 

• Voorschriften, aanwijzingen en de verwijzing naar de brief van 16 juli 2015 met kenmerk 
351.160715.100852 uit de primaire omgevingsvergunning met zaaknummer 2015.0174 
blijven onverkort gelden voor de in die omgevingsvergunning vergunde werkzaamheden. 
Omdat dezelfde voorschriften en aanwijzingen ook voor de nu aangevraagde wijzigingen 
gelden, is de desbetreffende brief met kenmerk 351.160715.100852 ook nu als bijlage bij 
het besluit opgenomen. 

• Vanwege de in deze omgevingsvergunning opgenomen wijzigingen aan de werkwegen en 
-terreinen mag de ongestoorde ligging en functie van de kabels en leidingen niet in het 
geding komen; de kabels en leidingen moeten te alien tijde vrij toegankelijk blijven am het 
beheer en onderhoud uit te kunnen voeren. 

• Als u gaat (laten) graven, heien of de grand wordt op een andere manier geroerd en daar 
wordt een machine bij gebruikt, nnoet de Richtlijn zorgvuldig grondroeren' (CROW 500) 
warden gevolgd. Onderdeel hiervan is het (wettelijk verplicht) indienen van een 
graafmelding (Klic). Stem dit goed af met bijvoorbeeld de aannemer. Oak als u alleen 
handmatig gaat (laten) graven of boren, adviseert het Kadaster am ook een graafmelding of 
een orientatieverzoek te doen. Meer informatie over het indienen van een graafnnelding of 
een orientatieverzoek kunt u vinden op www.kadaster.nl. 

• Tevens dient u zich aan de avenge bepalingen uit de 'Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse en bovengrondse netten en netwerken' (Wibon) te houden. 

• De verkregen informatie naar aanleiding van een Klic-melding bevat niet altijd gegevens 
over kabels en leidingen van de huisaansluiting(en). Voor informatie over de 
huisaansluiting(en) moet u dan rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke 
netbeheerder(s). 

• Ten aanzien van transportroutes of opstelplaatsen van zwaar materieel moet ook rekening 
warden gehouden met de aanwezige kabels en leidingen, omdat grate druk op de 
ondergrond schade aan kabels en/of leidingen kan veroorzaken. 

• De opdrachtgever respectievelijk de grondroerder is verantwoordelijk voor het voorkomen 
van schade. Schade die wordt veroorzaakt door verwijtbaar onzorgvuldig handelen, is voor 
rekening van de opdrachtgever respectievelijk de grondroerder. Het goed afstemmen en 
nemen van noodzakelijke maatregelen is dus van belang! 

• Het raadzaam is am, voor zover dit nog niet is gedaan, contact op te nemen met de 
netbeheerder(s) am dit initiatief (verder) af te stemmen. Oak bij twijfels, zeker bij de 
uitvoering van de werkzaamheden, kan dit winst opleveren. 

• Asbestcementen waterleidingen dienen extra aandacht te krijgen, omdat deze zeer broos 
en zetting gevoelig zijn. 

(HER)GEBRUIK VAN GROND 
• Ten aanzien van het (her)gebruik van grand nnoet warden voldaan aan de vereisten vanuit 

het Besluit bodemkwaliteit, een en ander zoals oak is gemeld en afgehandeld in de melding 
via het Meldpunt bodemkwaliteit. 
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NATUUR 
• Beschermde natuur: we hebben geen indicatie dat er andere negatieve effecten optreden 

ten aanzien van beschermde flora en fauna zoals opgenomen in en vergund gaat warden 
op grand van de Wet natuurbescherming. lndien u weet of kan vermoeden dat dit wel het 
geval is of kan zijn, moet hiervoor nog tijdig de juiste ontheffing of vergunning warden 
aangevraagd. Zie oak de aanwijzingen in het onderdeel 'Het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 
exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit' verderop 
in dit besluit. 

OVERIG 
• Eventuele schade aan het openbaar gebied, die het gevolg is van de werkzaamheden, 

zullen door de gemeente op kosten van de vergunninghouder warden uitgevoerd. Te 
denken valt aan bestrating, straatmeubilair of openbaar groen. 

• Burenrecht Op grand van het Burgerlijk Wetboek is het, zonder toestemming van de 
eigenaar van het naastgelegen perceel, niet geoorloofd am (ten dele) op, boven of onder de 
grand van het naastgelegen perceel werken of werkzaamheden uit te voeren of gronden te 
gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

• Afscheiding van het werkterrein In het geval er gevaar of hinder is te verwachten, moet 
het terrein waarop wordt gerealiseerd, grand wordt ontgraven of dergelijke, afgescheiden 
warden van het aangrenzende open erf, terrein of van de weg. Deze afscheiding moet 
zodanig warden geplaatst dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de 
toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door 
wordt belemmerd. 

• Plaatsing van materialen, containers en keten buiten het bouwterrein Wanneer u ten 
behoeve van de (ver)bouw bouwmaterialen buiten het bouwterrein wilt opslaan, mag dat 
alleen als u daarvoor beschikt over een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Voor het aanvragen van zo'n ontheffing kunt u contact 
opnennen met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving via het telefoonnummer 140113. 
Wanneer zo'n ontheffing wordt aangevraagd, wordt voor het gebruik van de gemeentegrond 
of de openbare weg een vast bedrag en een bedrag per vierkante meter per maand in 
rekening gebracht (zie de geldende Legesverordening voor de juiste bedragen). Uiteraard 
dienen bouwmaterialen, stukken gereedschap en eventuele bouwketen of containers niet 
langer dan voor de bouw strikt noodzakelijk is, buiten het bouwterrein neergezet te warden. 
Bovendien mag de veiligheid van het verkeer niet in gevaar warden gebracht. Wij kunnen 
daarom nadere voorwaarden stellen aan de manier van opslaan van materialen, de 
plaatsing van bouwketen, de ternnijn van de opslag, de verlichting, etc. 

• Schriftelijke kennisgeving van wijzigingen in de verstrekte gegevens lndien u 
wijzigingen wilt aanbrengen in uw inititaitef nadat de omgevingsvergunning is verleend, en 
deze wijzigingen zijn vergunningplichtig, dan is het noodzakelijk dat deze wijzigingen oak 
warden vergund. Neemt u bij voorgenomen wijzigingen contact op met de afdeling Bouwen, 
Milieu en Handhaving via het telefoonnummer 14 0113. U zult dan warden geInformeerd 
over de wijze van afhandelen van deze wijzigingen. 

• Intrekking of overdragen vergunning In bepaalde gevallen kan de gemeente de (al dan 
niet gefaseerd verleende) omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken. 
Voorafgaand daaraan zal de gemeente contact opnemen met de vergunninghouder. Als de 
omgevingsvergunning moet gaan gelden voor een ander dan aan wie de 
omgevingsvergunning is verleend, moet dit met voldoende gegevens ten minste een maand 
voordien warden gemeld. 
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan, een beheersverordening, een 
exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit 

A. Voorschriften  
1. Binnen 2 jaar en 9 maanden na het onherroepelijk warden van deze vergunning, dienen de 

gronden in de voor de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand te zijn 
hersteld. 

2. Voordat de watervergunning en de ontheffing wegen door het waterschap Scheldestromen 
is verleend mag er niet gestart warden met de werkzaamheden. 

3. De voorwaarden die door het waterschap Scheldestromen warden gesteld in de 
watervergunning en in de ontheffing wegen moeten in acht te warden genomen. 

4. Om de ecologische waarden te waarborgen dienen alle genoemde controles en mitigerende 
maatregelen in het rapport opgesteld door Arcadis Nederland B.V. op 12 december 2017 te 
warden uitgevoerd. Dit rapport maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. 

5. De door de leidingbeheerders opgestelde voorschriften, aanwijzingen, onder andere door 
middel van de brief van 16 juli 2015 met kenmerk 351.160715.100852 uit de primaire 
omgevingsvergunning met zaaknummer 2015.0174 blijven onverkort gelden voor de in die 
omgevingsvergunning vergunde werkzaamheden. Dezelfde voorschriften en aanwijzingen 
gelden ook voor de nu aangevraagde wijzigingen. Daarom is de desbetreffende brief met 
kenmerk 351.160715.100852 ook nu als bijlage bij het besluit opgenomen. 

B. Overweqingen  
Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 
• Het initiatief heeft betrekking op het aanleggen van tijdelijke werkwegen en werkterreinen 

voor een periode van maximaal 2 jaar en 9 maanden op de gronden nabij de op het 
grondgebied van de gemeente Reimerswaal geprojecteerde hoogspanningsmasten die 
warden opgericht in het kader van het realiseren van de nieuwe hoogspanningsverbinding 
Zuid-West 380 kV west tussen Borssele en Rilland; 

• De gronden waarop het initiatief betrekking heeft, zijn inzichtelijk op de bij deze 
omgevingsvergunning opgenomen situatietekeningen; 

ZIENSWIJZE(N) 
• Het ontwerpbesluit voor de realisatie van dit initiatief heeft van 9 augustus 2019 tot en met 

19 september 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van terinzagelegging zijn er 
zienswijzen ingediend, waarvan er vier (4) betrekking hadden op het ontwerpbesluit van 
deze beschikking (door twee indieners ingediend); 

• De (deel)conclusies uit de `Nota van beantwoording zienswijzen ZW380fase4_100420' zijn 
verwerkt in de inhoud van het besluit; 

• Daarbij is overwogen dat drie zienswijzen die door een indiener zijn ingebracht (nrs. 04, 05 
en 06, indiener 01), geen of tenminste niet concreet betrekking hadden op de inhoud van 
het (ontwerp)besluit. De zienswijzen van deze indiener hebben daarom niet geleid tot 
aanpassingen in het besluit; 

• Een zienswijze (nr. 16, indiener 03), had wel concreet betrekking op de inhoud van het 
(ontwerp)besluit. De zienswijze bevatte een verzoek am een eerder overeengekomen 
wijziging qua locatie van de werkweg naar de mastlocatie correct te verwerken in het 
definitieve besluit op de aanvraag, omdat dit nog niet correct was verwerkt in het 
ontwerpbesluit. Dit verzoek is conform zienswijze nu verwerkt in dit definitieve besluit en 
heeft derhalve geleid tot een aanpassing in het besluit. 

• Voor zover er, op verzoek van landeigenaren of andere belanghebbende partijen, ten 
opzichte van het ontwerpbesluit - buiten de zienswijzen am - aanpassingen zijn doorgevoerd 
in de contouren of de kenmerken van de afzonderlijke werkwegen of -terreinen zijn de 
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vergunningplichten voor het onderdeel `gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door 
Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit' niet gewijzigd. 

• Bij enkele hoogspanningsmasten is de exacte locatie van de wegen of werkterreinen wel 
gewijzigd; dit betreffen ondergeschikte wijzigingen waarbij de belangen van landeigenaren 
of andere partijen niet of hooguit in ondergeschikte mate anders zijn komen te liggen. 
Omdat de meeste wijzigingen op verzoek van de direct betrokken partij zelf zijn 
doorgevoerd (landeigenaren en/of het waterschap bij het laten vervallen van een tijdelijke 
watergang), zijn de wijzigingen in het besluit zelfs beter afgestemd met de betrokken 
belanghebbenden; 

• Voor zover de doorgevoerde wijzigingen in de aanvraag en het besluit een raakvlak 
hebben met leidingbelangen of waterschapbelangen, maken de nader ontvangen 
instemmingen en het voornemen van het waterschap om ten aanzien van de Waterwet en 
de 'Keur wegen' positief en definitief te besluiten duidelijk dat ook deze belangen niet 
worden geschaad; 

• Daarmee is de beoordeling die ten grondslag lag aan het ontwerpbesluit niet anders komen 
te liggen en zijn de hiernavolgende overwegingen ongewijzigd gebleven, met uitzondering 
van ambtshalve aanpassingen in verband met de tussentijdse inwerkingtreding van het 
inmiddels vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2019'; 

BESTEMMINGSPLAN - TOETS 
• De desbetreffende gronden vallen binnen het gebied van het vigerende bestemmingsplan 

'Buitengebied, 2019' en hebben daarbij gedeeltelijk gekregen; 
o de enkelbestemmingen: 'Agrarisch', 'Agrarisch met waarden - Beschermde dijk', 

'Bos', 'Verkeer', 'Verkeer - Railverkeer', 'Water' en `Waterkering'; 
o de dubbelbestemmingen: - Gas', 'Leiding - Hoogspanningsverbinding', 

- Leidingstrook 1', 'Waarde - Archeologie - 2', en `Waterstaat - Waterkering'; 
o de gebiedsaanduidingen: luchtvaartverkeerzone - 4', `overige zone - afwegingszone 

natuurgebied', `overige zone - ruimte voor verdichting', `vrijwaringszone - dijk' en 
`vrijwaringszone - radar'; 

• De desbetreffende gronden vallen buiten het gebied van het Rijksinpassingsplan dat is 
opgesteld ten behoeve van genoemde hoogspanningsverbinding; 

• De tijdelijkheid van de werkwegen en werkterreinen blijkt uit het feit dat deze slechts nodig 
zijn tijdens het oprichten van de masten en het realiseren van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland; 

• Er zijn eerder omgevingsvergunningen verleend met de nummers 2015.0009 en 2018.0024 
voor de desbetreffende werkzaamheden, maar gebleken is dat de werkingssfeer daarvan 
onvoldoende ruimte biedt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, omdat de draairuimte 
bij inritten en kruisingen voor grotere voer- en werktuigen ontoereikend was bemeten; 

• Uit de aanvraag blijkt dat de tijdelijke werkwegen en werkterreinen weer zullen worden 
verwijderd na afronding van de werkzaamheden en dat de desbetreffende gronden in de 
oorspronkelijke staat zullen worden teruggebracht; 

• Volgens het bepaalde in artikel 3 ('Agrarisch), artikel 5 ('Agrarisch met waarden — 
Beschermde dijk'), artikel 9 (Bos'), artikel 25 ('Verkeer — Railverkeer'), artikel 26 ('Water') en 
artikel 44 (Waterkering') van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2019' is het 
aanleggen van werkwegen of werkterreinen ten behoeve van het realiseren van een 
hoogspanningsmast in strijd met de bij deze bestennnningen gegeven 
gebruiksmogelijkheden; 

• Het initiatief is eveneens niet passend volgens het bepaalde in artikel 30 (teiding — Gas'), 
artikel 32 (teiding — Hoogspanningsverbinding'), artikel 34 (teidingstrook 1'), artikel 46 
(Waterstaat — Waterkering'), lid 50.2 ('overige zone - afwegingszone natuurgebied') en lid 
50.8 ('vrijwaringszone — dijk') van de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2019', 
aangezien de regels voor deze dubbelbestemmingen of aanduidingen eveneens geen 
werkwegen en/of —terreinen ten behoeve van het realiseren van een 
hoogspanningsverbinding toelaten; 

• Het initiatief is om bovengenoemde redenen in strijd met de bestemmingsplannen 
'Buitengebied, 2019'; 
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BESTEMMINGSPLAN — MOTIVATIE AFWIJKEN 
• Het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2019' voorziet niet in een afwijkingsmogelijkheid om 

het strijdig gebruik van de gronden met de bestemmingen 'Agrarisch', 'Agrarisch met 
waarden — Beschermde dijk', 'Bos', 'Verkeer — Railverkeer', 'Water' en `Waterkering' 
mogelijk te maken; 

• Het bestemmingsplan 'Buitengebied, 2019' voorziet eveneens niet in een mogelijkheid om 
het initiatief te realiseren binnen de gegeven gebruiksmogelijkheden van de 
dubbelbestemmingen — Gas', `Leiding — Hoogspanningsverbinding', leidingstrook 
1' en Waterstaat — Waterkering' en de gebiedsaanduidingen `overige zone - afwegingszone 
natuurgebied' en `vrijwaringszone — dijk'; 

• Wij zijn op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, van de Wet algemene bepalingen 
onngevingsrecht (Wabo) juncto bijlage II, artikel 4, lid 11, van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) bevoegd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van 
gronden of bouwwerken, voor een termijn van ten hoogste 10 jaar; 

• Gelet op het gebruik van de gronden ter plaatse in relatie met de omgeving, de noodzaak 
van de tijdelijke werkwegen en de beperkte termijn waarop deze voorzieningen nodig zijn, is 
er geen sprake van een zodanige strijd met een goede ruinntelijke ordening dat aan dit 
initiatief geen medewerking kan worden verleend; 

• Het initiatief zorgt niet voor een onevenredige aantasting van het samenhangend straat- en 
bebouwingsbeeld, mede aangezien er slechts sprake is van een geringe afwijking ten 
opzichte van de eerder verleende vergunningen en gelet op het feit dat het gaat om tijdelijke 
(werk)wegen; 

• Het initiatief zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid tijdens het aanleggen van 
de nieuwe hoogspanningsverbinding, aangezien er door het verruimen van de werkwegen 
en werkterreinen een overzichtelijke situatie met voldoende draairuimte wordt gecreberd 
voor alle benodigde voer- en werktuigen; 

• Aangezien de werken of werkzaamheden niet dieper reiken dan 40 centimeter onder het 
maaiveld, is er op grond van lid 40.3.2, sub e, van de regels van het bestemmingsplan 
'Buitengebied, 2019' geen archeologisch onderzoek noodzakelijk; 

• Het tijdelijk realiseren van de benodigde werkwegen en werkterreinen is naar ons oordeel 
vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt bezien acceptabel te achten; 

• Wij zijn bereid medewerking te verlenen voor het tijdelijk gebruiken van gronden in strijd met 
de bestemming(en) en aanduiding(en), voor een termijn van 2 jaar en 9 maanden na het 
onherroepelijk worden van deze omgevingsvergunning met zaaknummer 2019.0184. 

C. Aanwijzingen  
1. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient gecontroleerd te worden of er 

tussentijds andere beschermde soorten, dan in het rapport opgesteld door Arcadis 
Nederland B.V. op 12 december 2017, in het plangebied zijn gekoloniseerd. lndien blijkt dat 
er nieuwe soorten aanwezig zijn, moet overleg met de provincie Zeeland plaatsvinden welke 
vereisten ontheffingen, vergunningen of te nemen maatregelen noodzakelijk zijn. 

2. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dienen deze te worden uitgewerkt in een 
ecologisch werkprotocol, zodat een juiste uitvoering van de nnaatregelen gegarandeerd is. 
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Het maken, hebben of veranderen van een uitweg, of het 
gebruik daarvan veranderen 

A. Voorschriften 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
• In deze beschikking en de algemene voorschriften wordt verstaan onder 'het unithoofd', het 

hoofd van de unit Droge Infrastructuur, telefoon 0118 — 631011. 
• Met betrekking tot de technische uitvoering wordt verwezen naar de algemene 

voorschriften, daarnaast moet twee weken voor de start van de werkzaamheden een 
werkplan ter goedkeuring worden aangeboden. 

• De verharding tussen het fietspad/hoofdrijbaan en grens van het provinciaal eigendom zal 
bestaan uit een aaneengesloten bestrating, op het perceel dient voldoende parkeerruimte 
aanwezig te zijn die goed zichtbaar en bereikbaar is, parkeren op de weg het fietspad of de 
berm dient te alien tijde te worden voorkomen. 

• Wanneer tot het plaatsen van een hek op de uitweg wordt overgegaan, wordt dit niet dichter 
bij de as van de weg geplaatst dan de grens van het provinciaal eigendom, terwijI de 
beweegbare delen niet naar de wegzijde mogen kunnen opendraaien. 

• De werken worden voor zover het wegbelang daarbij betrokken is, uitgevoerd en 
onderhouden volgens aanwijzing en ten genoegen van het unithoofd, aan wie ten 
minste drie dagen van tevoren wordt kennisgegeven van het tijdstip, waarop met de 
uitvoering wordt begonnen. 

• Indien het bij de uitvoering wenselijk mocht blijken enige wijziging in de plaats of ligging van 
de werken te brengen, geschiedt deze wijziging niet dan in overleg met het unithoofd. 

• Tijdens de uitvoering van de werken worden zodanige maatregelen in overleg met, doch 
buiten verantwoordelijkheid van de betrokken ambtenaren genomen, dat het verkeer over 
de weg(en) steeds veilig kan plaats hebben en zo weinig nnogelijk wordt gehinderd. Indien 
tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden genomen, dan dient te geschieden volgens 
de CROW richtlijnen publicatie 96a en 96b (november 2014). 

• De vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat degene, die wordt belast of zich 
belast met de uitvoering van de werken en zich daarvoor op of langs de betrokken weg 
moet begeven, veiligheidskleding draagt, die voldoet aan de geldende richtlijnen en nornnen. 

• Voor te leveren grond en/of zand gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling 
bodemkwaliteit. Dit betekent dat te leveren grond en/of zand niet verontreinigd mag zijn en 
dat moet worden voldaan aan de achtergrondwaarde zoals opgenonnen in Bijlage B. 
("Achtergrond-waarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie") van genoemde 
Regeling bodemkwaliteit. De vergunninghouder dient hiertoe vooraf bemonstering of andere 
bewijsmiddelen aan het unithoofd te overleggen. 

• De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs nnogelijke maatregelen te treffen, 
teneinde te voorkonnen dat de vergunningverlenende instantie, de eigenaar c.q. beheerder 
of derden als gevolg van het gebruik maken van de ontheffing schade lijden. Indien de uit te 
voeren werken mede de belangen van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg 
worden gevoerd, teneinde die belangen zo min nnogelijk te schaden. 

• De kosten voortvloeiend uit voorzieningen en maatregelen die de eigenaar c.q. beheerder 
van de weg zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van 
het provinciewerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het 
gebruik van de werken door de vergunninghouder, komen voor rekening van de 
vergunninghouder. 
Hieronder vallen onder meer de kosten verbonden aan de door de vergunningverlener of 
eigenaar/beheerder van de weg te treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en 
voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten. 

• Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling 
worden gedaan aan het unithoofd. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de 
vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en 
veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken 
provinciewerk noodzakelijk is. 
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• Het behoorlijk onderhoud van de werken is en blijft ten laste van de ontheffinghouder. 
• Voor deze activiteit geldt de omgevingsvergunning voor een termijn die 2 jaar en 9 maanden 

na het onherroepelijk worden van dit (gecoordineerde) besluit eindigt. Na deze aangegeven 
termijn is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de onngevingsvergunning 
bestaande toestand hersteld te hebben. 

B. Overwegingen  
Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 
• De (deel)conclusies uit de `Nota van beantwoording zienswijzen ZW380fase4_100420' zijn 

verwerkt in de inhoud van dit definitieve besluit. De zienswijzen hebben niet geleid tot 
aanpassingen richting het definitieve besluit; 

• Daarbij is overwogen dat de twee zienswijzen die betrekking hadden op onderhavig 
(ontwerp)besluit, geen of tenminste niet concreet betrekking hadden op de inhoud van dit 
(ontwerp)besluit, laat staan op het onderdeel `maken, hebben of veranderen van een 
uitweg, of het gebruik daarvan veranderen' (artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo in 
sannenhang met de Omgevingsverordening Zeeland 2018); 

• Daarmee is de beoordeling die ten grondslag lag aan het ontwerpbesluit niet anders komen 
te liggen en zijn de hierna volgende overwegingen ongewijzigd gebleven; 

• Het gaat hier om het maken van een tijdelijke uitweg ten behoeve van een tijdelijke werkweg 
die uitmondt op de provinciale weg N673 (Zanddijk van Kruiningen naar Yerseke), even na 
de spoorwegovergang. 

• Aangezien het om een weg gaat die in eigendom en/of beheer is bij de provincie Zeeland, is 
op 1 juli 2019 advies gevraagd aan de provincie. 

• Op 2 juli 2019 heeft de provincie aangegeven dat deze gewijzigde uitweg eerder al 
inhoudelijk is afgestemd en overeenkonnstig de aanvraag mag worden uitgevoerd, mits in 
overleg met de Provincie en mits de algemene voorschriften in acht worden genomen. 

• De veiligheid van weggebruikers is - gelet op de instemming vanuit de provincie - voldoende 
verzekerd. 

• Ook wordt de instandhouding van de weg waarop wordt aangesloten niet geschaad en de 
bruikbaarheid ervan wordt gewaarborgd. 

• De mogelijkheden voor de uitvoering van onderhoud en voor uitbreiding of reconstructie van 
de weg waarop wordt aangesloten, zijn voldoende verzekerd. 

C. Aanwiizingen / aandachtspunten  
De volgende aanwijzingen / aandachtspunten moeten in acht worden genomen: 
Privaatrechtelijke aspecten: de Provincie en vergunninghouder dienen - voor zover daar nog 
geen invulling aan is gegeven - voor nadere afstemming elkaar te benaderen teneinde de 
privaatrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan het gebruik van deze vergunning nader te 
regelen. 
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