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BETREFT reactie ontwerp omgevingsvergunning De Bloemert 1 Midlaren
Geachte burgemeester en wethouders,
Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde ontwerp omgevingsvergunning
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 ontwerp omgevingsvergunning bevindt zich de 110.000
Volt hoogspanningsverbinding Groningen Hunze- Gasselte Kraanlanden
De bijbehorende belemmerde strook voor deze bovengrondse verbindingen is 20,00 meter ter weerszijden
van de hartlijn van de verbinding (totale breedte 40,00 meter).
Tijdens het beoordelen van deze omgevingsvergunning zagen we dat er op de verbeelding van
bestemmingsplan de Bloemert geen dubbelbestemming voor de hoogspanningsverbinding is opgenomen,
terwijl dit wel in de toelichting genoemd staat. Ook ontbreken de bijbehorende regels. Wij verzoeken u om
deze omissie te herstellen.
Om de gevaren zoveel mogelijk te beperken voor de medemens en om er mede op kunnen toe te zien dat er
geen aantasting plaats kan vinden van het doelmatig en veilig functioneren van hoogspanningsverbindingen,
streven wij ernaar om voor elke gemeente dezelfde regels te gebruiken in bestemmingsplannen en
verzoeken wij u om de regels op te nemen zoals weergegeven in bijlage 1.
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 gereaiiseerde assets ten
behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze
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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 schriftelijke goedkeuring van TenneT.
TenneT zal naar aanleiding van deze omgevingsvergunning in overleg treden met de eigenaar van De
Bloemert om goede afspraken te maken omtrent de te realiseren bungalows binnen de belemmerde strook
van de hoogspanningsverbinding.
Overige informatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of nadere uitleg willen hebben, dan kunt u contact
opnemen met mevrouw M. Calligaro van onze vennootschap via telefoonnummer 026-373 1589.
Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat
van onze vennootschap.

Hoogachtend,
TenneTjfrSO B.V.
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