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Henri Ellen

Van: PieterJan.deBos@shell.com

Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:06

Aan: Henri Ellen

CC: Info Mailbox

Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Zonneakker De Watering

Bijlagen: Solarpark De Watering k en l.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Gemarkeerd

Goedemiddag Henri, 

 

Dank voor het toesturen van de informatie over dit duurzame initiatief binnen de gemeente Coevorden. 

 

Onderstaand enkele punten die wij als NAM zijnde van belang achten ten behoeve van de instandhouding van onze 

leidingen ter plaatse. 

 

- Het staat weliswaar al vermeld in de tekst van het concept: onze zakelijk recht zone (belemmeringenstrook) dient 

gerespecteerd te worden waardoor wij te allen tijde (op het door ons gewenst moment) toegang tot onze leiding 

houden. Wanneer noodzakelijk moeten wij graafwerkzaamheden kunnen verrichten voor bijvoorbeeld een 

reparatie, onderhoud en controles aan de leiding. Hierbij graag een vrije werkstrook van 10 meter aan beide zijden 

van de leiding vrijhouden. 

- Het plaatsen van bomen, palen, hekwerken, bouwwerken en/of zonnepanelen binnen de belemmeringenstrook is 

niet toegestaan. Artikel 5 van de bestemmingregels geeft hierin ook al verdere invulling. 

- Graag in een verder stadium informatie over de elektrische en thermische beïnvloeding van het zonnepark op onze 

buisleiding.  Dit zal berekend moeten worden, NAM gebruikt hiervoor altijd Petersburg consultancy maar de bouwer 

staat het vrij om een andere firma hiervoor te kiezen. 

- Geen parallel lopende hoogspanningskabels in de nabijheid van de leiding plaatsen/aanleggen. 

 

Nadere bepalingen om het werk uit te kunnen voeren komen in later stadia van het werk wel aan de orde, graag 

NAM betrekken in voorbesprekingen. 

 

Voor de volledigheid wil ik aangeven dat in het Deelgebied 2 nog een geabandonneerde leiding van NAM aanwezig 

is. Deze is niet opgenomen in het bestemmingsplan en is ook niet meer in gebruik. Bijgaande kaart geeft inzage van 

de positie van de leiding. 

Aangezien de leiding niet meer in gebruik is, stellen wij geen nadere regels ten behoeve van reparatie, beheer en 

onderhoud. De leiding ligt weliswaar op enige diepte onder het maaiveld, maar het lijkt mij goed dat de gemeente in 

elk geval wel op de hoogte is van de aanwezigheid in verband met eventuele graafwerkzaamheden ter plaatse. 

 

Met vriendelijke groeten en alvast fijne feestdagen, 

 
Pieter Jan de Bos 
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Land 
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON) 
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +31 (0)592 363 881 
Mobiel: +31 6 30 43 08 71 

E-mail: pieterjan.debos@shell.com 

Internet: http://www.nam.nl 
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From: Henri Ellen [mailto:h.ellen@coevorden.nl]  

Sent: dinsdag 29 november 2016 12:12 
To: de Bos, Pieter Jan J NAM-LSUP/ON 

Subject: Vooroverleg bestemmingsplan Zonneakker De Watering 

 

Beste Pieter Jan, 

 

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening doen wij 

NAM hierbij toekomen het concept van het bestemmingsplan Zonneakker De Watering. 

 

Wij stellen het op prijs uw advies voor 2 januari 2017 te mogen ontvangen.  

Wij gaan er vanuit dat indien er voor 2 januari geen schriftelijke reactie van u is ontvangen, u met het 

bestemmingsplan kunt instemmen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.J.R. Ellen (Henri) 

Gemeente Coevorden 

Beleidsmedewerker Ruimte en Water 

 

www.coevorden.nl 

h.ellen@coevorden.nl  

0524-598184 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.J.R. Ellen (Henri) 

Gemeente Coevorden 

Beleidsmedewerker Ruimte en Water 

 

www.coevorden.nl 

h.ellen@coevorden.nl  

0524-598184 

 

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt 

u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Coevorden staat door de elektronische 

verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige 

ontvangst daarvan. Wij verzoeken u dan ook om de inhoud van dit bericht niet openbaar te maken dan wel 

te verspreiden.  


