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VERZONDEN 12 MAART 2013 

BETREFT zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied Wijhe, Waterstraat 16 

Geachte leden van de raad, 

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Wijhe, 
Waterstraat 16 ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT T S O B V. 
(hierna te noemen TenneT) bij deze gebruik. 

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de 
110 kV-hoogspanningsverbinding Zwolle Sekdoorn- Olst Middel. De bijbehorende belemmerde strook is 
25,00 meter ter weerszijden van het hart van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter). 

Wij verzoeken u om op de verbeelding deze belemmerde strook conform het bovenstaande aan te passen. 

Daarnaast verzoeken wij u om de artikelnummers waar naar wordt verwezen die in de tekst van artikel 5 
Leiding - Hoogspanningsverbinding te wijzigen van bijvoorbeeld 4.1 naar 5.1. 

Verder verzoeken wij u om artikel 5.4.1 aan te vullen met de onderstaande set regels. TenneT is van mening 
dat met het toevoegen van deze regels beter wordt gewaarborgd dat het hoogspanningsnet voldoende wordt 
beschermd tegen omgevingsaspecten die van invloed kunnen zijn op een betrouwbare levering van energie. 

» het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen; 
» het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
» het permanent opslaan van goederen. 

Wij verzoeken om artikel 5.4.3 aan te vullen met het volgende: 

» De in lid 5.4.1 genoemde vergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat de leidingbeheerder om 
schriftelijk advies is gevraagd. 
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Bij de uitvoering van werkzaamheden en/of activiteiten binnen de belemmerde stroken is een toestemming 

van TenneT noodzakelijk (bijvoorbeeld ook voor het houden van evenementen). Dit om gevaarlijke situaties 
voor personen en de hoogspanningsverbinding te kunnen voorkomen. 

Om een indruk te krijgen van de voorschriften/beperkingen in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen 

zijn onze boekjes "Veiligheidsvoorschriften" toegevoegd. Daarnaast is het van belang dat er voor iedere 

situatie apart bekeken wordt wat de voorwaarden zijn waaronder veilig gewerkt kan worden (zie hiervoor ook 
pagina 4 van de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften). 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Calligaro via telefoonnummer 
026-373 1589 van onze vennootschap. 

Eventuele correspondentie kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap. 

JHoogachtend, 
TeríheT TSO B.V. 


