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AANTAL BIJLAGEN

betreft

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Bobeldijk 110/111 en tegenover 102 te Berkhout'

Geachte leden van de raad,
Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan ter
inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet ter plaatse van Bobeldijk 110/111 in de sanering van agrarische
stallen, omzetting van de agrarische bestemming naar een woonbestemming voor wat betreft de
bedrijfswoningen. Ter plaatse van Bobeldijk 102 voorziet het ontwerpbestemmingsplan in 3 nieuwe
woningen.
Binnen het bestemmingsplangebied aan de Bobeldijk 110/111 bevindt zich de bovengrondse 150.000 Volt
hoogspanningsverbinding 'Oterleek - Westwoud' met bijbehorende belemmerde strook van 55 meter, die
onderdeel uitmaakt van het landelijk hoogspanningsnet en die in beheer en eigendom is van TenneT.
Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk
hoogspanningsnet, welke aangeduid is als vitale infrastructuur. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een
ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal
beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een
ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt daarbij is dat deze vitale
infrastructuur een gepaste bescherming verkrijgt en behoudt in ruimtelijke plannen en besluiten die worden
op- en vastgesteld voor zowel de onder- als bovengrond. Dit alles met als doel deze infrastructuur niet te
verstoren en deze op een effectieve en efficiënte manier in stand te kunnen houden en beheren.
De aanwezige hoogspanningsverbinding is opgenomen in voorliggend plan.
Het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het maken van een aantal
opmerkingen. De opmerkingen zijn gericht op de verbeelding, de regels en technische uitvoerbaarheid.
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Aanpassen belemmerde strook op verbeelding
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Op bovenstaande figuur is de verbeelding behorende bij het ontwerpbestemmingsplan, met daarop de
ligging van de betreffende hoogspanningsverbinding, weergegeven. Op de figuur is te zien dat de in het
ontwerpbestemmingsplan opgenomen belemmerde strook kleiner is dan de daadwerkelijk bij deze
verbinding horende belemmerde strook. Het betreft hier een verschil van 2,50 meter aan weerszijden van de
verbinding. Ik wil u dan ook verzoeken om de belemmerde strookbreedte aan te passen van 50 meter naar
55 meter (27,50 meter aan weerszijden vanaf het hart van de verbinding). Indien gewenst kunt u bij ons een
DWG-bestand opvragen met daarop de ligging van deze verbinding binnen uw plangebied en de
bijbehorende belemmerde strook. U kunt hiervoor een verzoek indienen via ruimteliikeolannen@tennet.eu

Opname omgevingsvergunning in de regels
Vanwege het grote nationale belang heeft het hoogspanningsnet ruimtelijke bescherming nodig.
Wij willen u verzoeken om een omgevingsvergunning op te nemen in de regels. In verband met de geldende
beperkingen binnen de belemmerde strook is het noodzakelijk dat een overlegsituatie tot stand wordt
gebracht tussen opdrachtgevers en/of uitvoerders van werken of werkzaamheden om hun plannen op
toelaatbaarheid te toetsen. Werken of werkzaamheden onder of in de nabijheid van de
hoogspanningsverbinding kan de leveringszekerheid in gevaar brengen en tot gevaarlijke situaties leiden.
Bijvoorbeeld bij grondbewerkingen of bij het aanleggen van vijvers e.d. kan dit gevolgen hebben voor de
stabiliteit van de masten. Bij bouwwerkzaamheden worden grote(re) machines ingezet en deze kunnen de
draden raken wanneer ze hier niet op letten. Ook het opstellen van telescoopkranen kan ernstige gevolgen
hebben en dat willen wij als netbeheerder graag voorkomen. Daarnaast is het opslaan van (brandbare)
goederen onder de verbinding niet toegestaan. Om de kans hierop zoveel mogelijk te reduceren acht
TenneT het noodzakelijk dat, naast de privaatrechtelijke bescherming, ook een publiekrechtelijke
bescherming wordt verkregen.
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In de door ons toegevoegde bijlage met tekstvoorstel staan meerdere werkzaamheden die gevaarlijke
situaties met zich mee kunnen brengen en die wij dan ook graag opgenomen zouden willen zien ter
bescherming van de hoogspanningsverbinding, zodat er geen aantasting plaats kan vinden van het
doelmatig en veilig functioneren.

Toestemming
In de toelichting wordt beschreven dat de aanwezige agrarische stallen grotendeels gesloopt zullen worden.
Deze sloopwerkzaamheden vinden plaats binnen en nabij de belemmerde strook van de
hoogspanningsverbinding. Het is van groot belang dat deze sloopwerkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen
worden. Het is daarom noodzakelijk dat TenneT voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden de uit te
voeren werkzaamheden kan voorzien van veiligheidsrichtlijnen. Ik wil u dan ook verzoeken om hiervoor een
afspraak te maken met een van onze specialisten. Dit kunt u doen door te mailen naar
toestemming@tennet.eu

Opnemen vooroverleg
In het Bro is voorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in
procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan, structuurplan overleg moeten plegen met de besturen
van eventueel betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die
in het plan in het geding zijn. TenneT is behartigt met het beheer van de hoogspanningsverbindingen vanaf
110.000 Volt in opdracht van het Ministerie.
Wij verzoeken u om vanaf nu binnen uw gemeente TenneT TSO B.V. op te nemen in de procedure van
vooroverleg ex artikel 3.1.1. lid 1 Bro, zodat wij vroegtijdig bij eventueel ingrijpende plannen worden
betrokken en tijdig een reactie kunnen indienen. Eveneens kunnen we dan tijdig beoordelen of de plannen
(technisch) uitvoerbaar zijn, zonder dat de leveringszekerheid en veiligheid van een
hoogspanningsverbinding in het geding komt of dat er eventueel een reconstructie noodzakelijk zou zijn.
Vanwege een te late betrokkenheid van TenneT kan de planning/uitvoering van de initiatiefnemer in het
geding komen.
Alle plannen kunnen gestuurd worden aan ruimteliikeplannen@tennet.eu en ik verzoek om dit e-mailadres
binnen uw gemeente op te nemen.

Overige informatie
TenneT bereidt zich voor op de Omgevingswet en werkt daarom onder andere aan een staalkaart voor het
hoogspanningsnet in omgevingsplannen. Omdat in omgevingsplannen, meer dan in bestemmingsplannen,
zal worden gestuurd op doelstellingen, zal de staalkaart vanuit de doelstelling van TenneT worden
geformuleerd. Die doelstelling wordt uitgewerkt in bouwstenen voor het omgevingsplan. Naar verwachting is
de staalkaart gereed begin 2021. Daarna zal deze aan de bevoegde gezagen worden gestuurd met het
aanbod van TenneT om mee te denken met het op duurzame wijze opnemen van het hoogspanningsnet in
omgevingsplannen.
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Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze
brief. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan deze persoon
richten.
Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.
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CH.D (Angetique) Avink
Manager Real Estate Management

1.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

1.1 Het is verboden om zonder, op of in de lid 1 bedoelde gronden, een omgevingsvergunning de volgende
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a.

het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen;

b.

het wijzigen van maaiveld- of weghoogte;

c.

het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen;

d.

het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;

e.

het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse constructies, installaties, opstallen of apparatuur anders
dan ten dienste van deze in lid .... omschreven bestemming;

f.

het aanleggen van wegen en parkeergelegenheden;

g.

het aanleggen van zonneparken

1.2 Uitzondering van de vergunningplicht
Het verbod in lid 4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden die:
a.

reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;

b.

worden uitgevoerd door (of in opdracht van) de netbeheerder t.b.v. aanpassing, onderhoud en
instandhouding van de verbinding;

Voorwaarden vergunningverlening
Tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt eerst overgegaan, indien uit het verkregen positief
schriftelijk advies van de netbeheerder is gebleken dat hierdoor de veiligheid en leveringszekerheid niet blijvend
onevenredig worden geschaad.
Aan de hand daarvan kan het bevoegd gezag desgewenst voorwaarden verbinden aan de vergunning, ter
bescherming van bedoelde verbinding.
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