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zienswijze ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013 "Om de Dobben"

Geachte leden van de raad,
Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde bestemmingsplan ter inzage ligt.
Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.
Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de 220.000 Volt
hoogspanningsverbinding Louwsmeer - Bergum.

Leveringszekerheid
Voor eigenaren van hoogspanningsinfrastructuren zoals TenneT, is het van groot belang om de
leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet') is
TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 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 is dat deze
vitale en zutare infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duuzaam liggingsregime.

Motivatie voor prioriteitsvolgorde
Bij meervoudige- of dubbelbestemmingen op dezelfde locatie is het noodzakelijk om een voorrangsregeling
toe te passen om strijdigheid in bepalingen te voorkomen. Wijvezoeken u om de volgende tekst toe te
voegen aan dit artikel:
"ln geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen
die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn".
Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer
200301 13111 en 20130418611/R4) dient een onderlinge rangorde te worden aangegeven. Dit is nu niet het
geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om het doelmatig en veilig functioneren van

hoogspanningsverbindingen te waarborgen, vezoeken wij u om een bepaling op te nemen, zodat de
dubbelbestemming 'leiding-hoogspanning' bij samenvallen met andere (dubbel)bestemmingen voorrang
krijgt.
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De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de

gronden. Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van personen en goederen,
de aan te houden veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de

benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Daarom zijn o.a.
werkzaamheden binnen de belemmerde strook van een hoogspanningsverbinding onderhevig aan
schriftelijke goedkeuring van TenneT.

Mogelijke knelpunten

-

De (stabiliteit van de) mast binnen het gebied;
De bereikbaarheid van mast en/of verbinding;

ln de toelichting in figuur 2 is het gebiedsplan opgenomen met beoogde maatregelen.
Omdat in het gebied rondom de aanwezige mast van de hoogspanningsverbinding wijzigingen worden
aangebracht, is het niet onmogelijk dat er aantasting zal plaatsvinden van het fundament van de masten
Dit is een ongewenste situatie en maakt een gesprek noodzakelijk.
Dan is op hetzelfde figuur te zien dat er natte gebieden worden ingericht. Ook hiervoor geldt dat dit gevolgen
voor de mast kan hebben en daarnaast moet de mast en de draden te allen tijde bereikbaar zijn en blijven
met voertuigen vanaf de openbare weg. Ook hiervoor zouden wij graag overleg willen.
Ook staat er aangegeven dat het perceel opgehoogd gaat worden, maar we kunnen niet ontdekken waar dit
is.

Uiteraard zijn wij een voorstander van de plannen, maar zouden wel graag met u en/of de initiatiefnemers
van dit plan een gesprek willen inplannen om de (on)mogelijkheden van dit plan te bespreken. U kunt
hiervoor contact opnemen met mevrouw M. ter Maat.

Vooroverleg
ln het Bro is voorgeschreven (artikel 3.1 .1) dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in
procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan overleg moeten plegen met de besturen van eventueel
betrokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten van het Rijk die betrokken
z¡n 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 vezoeken u om 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 en kunnen beoordelen of de plannen (technisch) haalbaar zijn zonder dat de
leveringszekerheid en veiligheid van een hoogspanningsverbinding in het geding komt.

TenneT TSO B.V.

d-g-l-çr,FJ

DATUM

'14 augustus 2017

ONZE REFERENTIE

GSN-REM 17.2449

PAGINA

3van3

Overige informatie
lndien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief of nadere uitleg willen hebben, dan kunt u contact
opnemen met mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.
Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat
van onze vennootschap.
Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

groet,

TSO B.V
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