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Burgemeester en wethouders hebben op 18 augustus 2022 een aanvraag voor een vergunning als 

bedoeld in artikel 2.1 van de “Verordening ondergrondse infrastructuur Geldrop-Mierlo”,(VOI)  

ontvangen voor het (ver)leggen van kabels en/of leidingen. De aanvraag gaat over de aanleg van 

een tijdelijke kabelverbinding middels drie korte HDD boringen ten behoeve van het project Beter 

Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht Eindhoven. De aanvraag heeft betrekking op meerdere 

percelen waaronder Mierlo L 959. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1354995. 

 

Ontwerpbesluit 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Verordening 

ondergrondse infrastructuur Geldrop -Mierlo de vergunning te verlenen. 

 

De vergunning zal worden verleend onder de bepaling dat de stukken in bijlage 1 integraal deel 

uitmaken van de vergunning. De vergunning zal worden verleend voor: 

• Het uitvoeren van werkzaamheden met kabels en leidingen in openbare gronden (artikel 2.1 

verordening ondergrondse infrastructuur Geldrop – Mierlo 2014) 

 

Voorwaarden 

Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden, welke terug te vinden zijn in de 

navolgende documenten: 

• Verordening ondergrondse infrastructuur Geldrop-Mierlo; 

• Het Handboek Kabels en Leidingen Geldrop-Mierlo, 2018 (HKL); 

 

Degeneratievergoedingen en herstelkosten 

Na het gereedkomen van de werkzaamheden worden er nog degeneratievergoedingen en 

herstelkosten bij u in rekening gebracht. Hierover ontvangt u van ons apart bericht 

 

Gevolgde procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor: 

• Het uitvoeren van werkzaamheden met kabels en leidingen in openbare gronden aan artikel 2.3  

van de verordening ondergrondse infrasrtuctuur Geldrop – Mierlo 2014t. 

 

In artikel 20a, eerst lid van de Elektriciteitswet, is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project 

de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing 

is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor BETER BENUTTEN BESTAANDE  

380 kV/Eindhoven- Maasbracht  gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 

gecoördineerd door de minister voor Klimaat en Energie . Daarbij doorlopen de besluiten, op grond 

van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme 

openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
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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 Beter Benutten Bestaande kV/ Eindhoven – 

Maasbracht. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing  

De minister voor Klimaat en Energie heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 

Beter Benutten Bestaande 380 kV/ Eindhoven- Maasbracht bevorderd. Onderhavig besluit is als 

volgt voorbereid: 

- Op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huis bladen; 

- op [datum] is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan TenneT 
TSO B.V. gezonden; 

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

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

 

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 voor Klimaat en Energie 

bekendgemaakt. Tevens doet de minister voor  Klimaat en Energie  daarvan mededeling in de 

Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers worden 

persoonlijk geïnformeerd 

 

Overwegingen 

Aan dit ontwerpbesluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

Het uitvoeren van werkzaamheden met kabels en leidingen in openbare 

gronden 

Het uitvoeren van werkzaamheden met kabels en leidingen in openbare gronden is getoetst aan 

artikel 2.3 van de Verordening ondergrondse infrastructuur Geldrop – Mierlo. Het college kan de 

vergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de 

volksgezondheid en de bescherming van het milieu. Uit de inhoudelijke beoordeling en de 

ingediende stukken is geen aanleiding gevonden om in het kader van deze belangen de vergunning 

te weigeren.  
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Zienswijzen en adviezen 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

 

Bureau energieprojecten 

Inspraakpunt Beter Benutten Bestaande 380 kV/Eindhoven-Maasbracht 

Postbus 111 

9200 AC Drachten 

 

 

Geldrop, dinsdag 11 oktober 2022  

namens burgemeester en wethouders, 

 
Joop van der Vleut 

Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling 

Afdeling Ruimte 

 

 
 

Bijlage(n): 

1. Documenten behorende bij het ontwerpbesluit  
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BIJLAGE 1 

 

DOCUMENTEN HORENDE BIJ HET ONTWERPBESLUIT: 

 

Documentnaam        Indieningsdatum 

01 Ontwerp en situatietekeningen HDD boringen Geldrop – Mierlo 18 augustus 2022 

02 systeemontwerp Tijdelijke kabelverbinding Geldrop – Mierlo V3.0 18 augustus 2022 

03 Memo HDD boringen kabelverbinding Geldrop – Mierlo V2.0  18 augustus 2022 
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