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O N T W E R P    O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond besluiten, 
 
Verzoek 
gezien het verzoek ingekomen d.d. 18 augustus 2022 met bijlagen van: 
naam:   Tennet TSO 
adres:   Postbus 718 
postcode+woonplaats: 6800 AS  Arnhem 
 
om een omgevingsvergunning voor het project met als omschrijving Aanleg tijdelijke kabelverbinding 
op de percelen, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie U, nummers 6687, 3313 en 4669, 
gelegen nabij Brandevoortse Dreef - Schutsboom. 
 
Besluit 
de gevraagde omgevingsvergunning, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
voor de volgende activiteiten te verlenen: 
• Werk of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1 lid 1b Wabo) 
 
Per activiteit zijn overwegingen als bijlage bijgevoegd. Deze maken onderdeel uit van dit besluit. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de in het digitale Omgevingsloket met 
'beschikking' aangegeven bijlagen deel uitmaken van de vergunning. 
 
De vergunning wordt verleend voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf start 
werkzaamheden. Na deze termijn moet de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande 
toestand worden hersteld waarbij de mantelbuizen afgedopt en in overleg met de grondeigenaren in 
de grond aanwezig mogen blijven. 
 
Procedure 
In artikel 20a, eerste  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 



 
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 Beter Benutten Bestaande 380 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-huisbladen ; 

- op [datum] is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan 
[INITIATIEFNEMER]   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. 
 
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  
 
Helmond, 13 oktober 2022 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
Joep Kools 
Bouwplancoördinator team Vergunningen 
 

  



 
Bijlage bij omgevingsvergunning (registratienummer 2022-X2577) 
onderdeel: Werk of werkzaamheden uitvoeren (uitvoeren aanlegvergunningplichtige 
activiteiten) 
 
Overwegingen 
Bij de beoordeling is het volgende overwogen: 
- het project ligt in het bestemmingsplan “Brandevoort Oost”, op gronden met de bestemming 

“Agrarisch”, “Verkeer”, “Groen” en de dubbelbestemmingen “Leiding – Gas”, “Leiding – 
Hoogspanningsverbinding” en “Waarde – Archeologie 2” en het bestemmingsplan 
“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8” waarin de gronden de bestemming “Wonen” en 
dubbelbestemming “Leiding – Hoogspanningsverbinding” hebben; 

- de betreffende dubbelbestemming “Leiding – Gas” een vergunningstelsel bevat, op basis 
waarvan een omgevingsvergunning voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren is 
vereist voor het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

- de vergunning mag alleen en moet worden geweigerd als door het uitvoeren van de werken of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de 
veiligheid van de leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan 
worden tegemoet gekomen en een omgevingsvergunning aanlegactiviteit wordt niet verleend 
dan nadat advies is verkregen van de leidingbeheerder; 

-  de leidingbeheerder akkoord heeft gegeven voor de uit te voeren werkzaamheden;  
- de betreffende dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2” een vergunningstelsel bevat, op 

basis waarvan een omgevingsvergunning voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren 
is vereist voor werken en werkzaamheden als onderdeel van een ingreep in de bodem met 
een oppervlakte van maximaal 2500 m2 en dieper dan 0,50 m ten opzichte van het maaiveld; 

- het werkzaamheden betreft met een oppervlakte kleiner dan 2500 m2. 
 
Toestemming 
Toestemming verlenen voor de uitvoering van de werkzaamheden, mits uitgevoerd overeenkomstig de 
bij deze vergunning behorende bescheiden en met inachtneming van de volgende voorschriften. 
 
Voorschriften 
De vergunning wordt verleend voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf start 
werkzaamheden. Na deze termijn moet de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande 
toestand worden hersteld waarbij de mantelbuizen afgedopt en in overleg met de grondeigenaren in 
de grond aanwezig mogen blijven. 


