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O N T W E R P    V E R G U N N I N G    V E R O R D E N I N G    O N D E R G R O N D S E     
I N F R A S T R U C T U R E N 

 
Burgemeester en wethouders van Helmond besluiten, 
 
Verzoek 
gezien het verzoek ingekomen verzoek d.d. 18 augustus 2022 met bijlagen van: 
naam:   Tennet TSO 
adres:   Postbus 718 
postcode+woonplaats: 6800 AS  Arnhem 
 
om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 2 van de “Verordening ondergrondse infrastructuur 
Helmond 2014” (VOI), voor het (ver)leggen van kabels en/of leidingen; 
 
Besluit 
de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden, die kunt u 
terug vinden in: 
• Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond; 
• Het Handboek Kabels en Leidingen Helmond; 
 
Bijzondere aandachtspunten 
De aanvraag is ingediend in MOOR. Alle relevante informatie betreffende de vergunning zoals de 
begeleiding van het werk en de legeskosten kunt u daar terugvinden. 
 
Degeneratievergoedingen en herstelkosten 
Na het gereedkomen van de werkzaamheden worden er nog degeneratievergoedingen en 
herstelkosten apart bij u in rekening gebracht. 
 
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 


