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BETREFT 150 kV-verbinding Rotterdam/Waalhaven - Krimpen a/d IJssel (RTW-KIJ150); 
ontwerp-bestemmingsplan NAM olieleiding; zienswijze 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 20 maart 2014, nr. 7947, is bekend gemaakt dat het ontwerp van het bestemmings
plan "NAM olieleiding" van uw gemeente ter inzage ligt tot en met 1 mei 2014. Van de mogelijkheid om een 
inspraakreactie in te dienen tijdens deze periode maakt TenneT TSO B.V. (verder te noemen TenneT) 
gebruik. 

Belang TenneT 
TenneT transporteert elektriciteit met een spanningsniveau van 110.000 Volt en hoger en beheert het hierbij 
behorende netwerk. Dit netwerk is als vitale infrastructuur aangemerkt en wordt om deze reden bewaakt, 
beheerd en onderhouden. Dit zijn onder andere hoogspanningsstations en ondergrondse en bovengrondse 
verbindingen. Waar nodig worden ook nieuwe bedrijfsmiddelen gerealiseerd. Om dit te kunnen realiseren 
wordt ruimte gezocht die, waar mogelijk en noodzakelijk, gereserveerd en veilig gesteld wordt voor nu en 
voor de toekomst. 

Motivatie inspraakreactie 
Binnen de grenzen van het plan bevindt zich een klein gedeelte van onze in het onderwerp van deze brief 
vermelde bovengrondse 150.000 Volt transportverbinding, te weten het lijngedeelte tussen mast nr. 5 en 
mast nr. 6 ter hoogte van de Groene Kruisweg. 

In het bestemmingsplan is door uw gemeente rekening gehouden met onze hoogspanningsverbinding. 
Ter bescherming van de belangen van TenneT verzoeken wij uw medewerking om een aanvulling in de 
Regels op te nemen. Dit is hieronder nader uitgewerkt en toegelicht. 
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Regels 
Artikel 5 Leiding - Hoogspanninosverbinding 
In lid 5.4 is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. Op basis van onze ervaringen in de dagelijkse 
praktijk bij het door derden uitvoeren van werkzaamheden in de directe nabijheid van onze elektriciteits
werken en/of in de belemmerde strook, alsook gelet op de uniformiteit met andere bestemmingsplannen 
van uw gemeente (o.a. Portland) verzoekt TenneT uw medewerking om ter meerdere zekerheid dit lid nog 
met de volgende vetgedrukte passages aan te vullen. 

nieuw sub d: het aanleggen van watergangen en -partijen; 
nieuw sub e: het aanleggen van oppervlakteverhardingen; 
nieuw sub f: het leggen van kabels en leidingen. 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de heer M.W.L. de Way 
van de afdeling Grondzaken, die bereikbaar is op telefoon 026-3731852. 

Uw reactie op deze brief wordt met belangstelling tegemoet gezien. 


