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zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening

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 bevinden zich de volgende
hoogspanningsverbindingen:
380.000 Volt Geertruidenberg - Borsselen/Zandvliet;
150.000 Volt hoogspanningskabel Dinteloord - Roosendaal. De bijbehorende belemmerde strook is
afhankelijk van het aantal kabels en onderlinge afstand tussen de kabels. Voor deze kabel is dat
7,50 meter vanaf het hart van de verbinding (totale breedte 15 meter).

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 zware
infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duurzaam liggingsregime. 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 schríftelijke goedkeuring van TenneT.
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Opname hoogspanningskabel
In het plan is geen rekening gehouden met de aanwezige ondergrondse hoogspanningskabel. Wij
verzoeken u om deze verbinding op te nemen in de regels van het plan en op de verbeelding met de
bijbehorende belemmerde strook. Als tekstvoorstel is bijlage 1 toegevoegd en voor een overzicht van
de kabel is bijlage 2 gevoegd.
Eventuele DWG bestanden zijn op te vragen bij mevrouw M. ter Maat via mail of telefoon.
Daarnaast om een verschil tussen de regels voor een bovengrondse- en een ondergrondse
hoogspanningsverbinding aan te geven, hanteren de meeste gemeenten een artikel "Leiding Hoogspanningsverbinding" voor een bovengrondse en "Leiding - Hoogspanning" voor een ondergrondse
verbinding.

Contact met Compositie 5 Stedenbouw bv
Op 19 maart telefonisch contact gezocht met de opsteller van dit plan om enige onduidelijkheid van onze kant
weg te nemen. Op 22 maart kwam het telefonisch contact uiteindelijk tot stand en de heer Reinaars gaf aan
dat dit plan eveneens de omissies rechtzet met betrekking tot de werkelijke situatie. Vandaar de indiening van
deze zienswijze voor het opnemen van de hoogspanningskabel. In het vigerend plan is deze kabel ook niet
opgenomen.

Vooroverleg
In 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
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 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.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de ínhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Marja ter Maat van onze
vennootschap.
Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u richten aan Marja ter Maat van onze
vennootschap.
Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cees de Jong
Manager Real Estate Management
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BIJLAGE 1 behorend bij
GSN-REM 18-1222
Artikel.....Leiding-Hoogspanning (dubbelbestemming)
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Hoogspanningsverbinding’ bestemde gronden zijn, in afwijking op alle andere bepalingen, mede
bestemd voor de aanleg, het beheer en instandhouding van een hoogspanningsverbinding; met de daarbij
behorende:
a.

Belemmerde strook;

b.

Voorzieningen

In 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.
Bouwregels bouwwerken
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op of in de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de
hoogspanningsverbinding worden gebouwd.
b. Op of in de in dit artikel bedoelde gronden zijn geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
toegestaan, met uitzondering van bestaande (vergunde) gebouwen.
c. indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande
bouwwerken, waarbij de oppervlakte en hoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van
de bestaande fundering
Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid ... ten
behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) genoemde bouwwerken geen gebouwen zijnde, na
voorafgaand schríftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding.
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
a.

het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplanting en bomen;

b.

het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

c.

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

d.

het indrijven van voorwerpen in de bodem;

e.

het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren en aanleggen van drainage;

f.

het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

g.

het permanent opslaan van goederen of materialen;

h.

Het tijdelijk opslaan van zwaar materiaal

i.

Het aanleggen van een zonnepark
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Uitzondering van de vergunningplicht
Het in lid 1. vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde en/of
werkzaamheden:
a.

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

b.

die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook betreffen;

c.

die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

Voorwaarden vergunningverlening
Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden verleend na
voorafgaand schríftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.
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