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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan '110 kV kabel Hardenberg-Coevorden' 

DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

• Het bestemmingsplan '110 kV kabel Hardenberg-Coevorden' ongewijzigd vast te stellen, een en 
ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en 
overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO. 0160.0000BP00319-VG01); 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie 
over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

Inleiding 
TenneTTSO B.V. (hierna (TenneT) heefteen verzoek tot wijziging van enkele bestemmingen 
ingediend. Achtergrond van dit verzoek is de planologische bescherming van een al aangelegde 110 kV 
ondergrondse kabelverbinding tussen de stations in Coevorden en Hardenberg (op industrieterrein 
Haardijk). 

Beoogd effect 
De planologische bescherming van de ondergrondse kabelverbinding. 

Argumenten 

Toelichting op het verzoek 
TenneTTSO B.V. (hierna: TenneT) heeft als landelijk netbeheerder de wettelijke taak om de 
leveringszekerheid van elektriciteit te waarborgen. Om de leveringszekerheid voor de regio in stand te 
houden is het 110 kV hoogspanningsnet in de regio zuidoost Drenthe aangepast. Onderdeel van deze 
aanpassing was onder meer de aanleg van een nieuwe iiokV ondergrondse kabelverbinding tussen de 
stations Coevorden en Hardenberg. Door de realisatie van bovenstaande, zijn verschillende knelpunten 
in het betreffende hoogspanningsnet opgeheven. 

De ondergrondse kabelverbinding is, voor zover gelegen binnen de gemeente Hardenberg, destijds 
planologisch-Juridisch mogelijk gemaakt met een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan (conform artikel 2.12, lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht). 



Om de functionaliteit van de kabelverbinding zoveel mogelijk te waarborgen, kiest TenneT ervoor deze 
planologisch te beschermen door deze in een bestemmingsplan op te laten nemen. 

Geldende bestemmingen 
Het plangebied is gelegen in drie bestemmingsplannen: 'Buitengebied Hardenberg', 
'Landgoed De Groote Scheere' en 'Bedrijvenpark Haardijk'. Binnen deze bestemmingsplannen 
doorkruist de kabelverbinding de bestemmingen 'natuur', 'agrarisch met waarden', 'verkeer', 'water' en 
'leiding-gas'. 

Zoals al opgemerkt is de leiding inmiddels aangelegd op basis van een omgevingsvergunning waarbij is 
afgeweken van de bestemming (buitenplanse afwijking, kruimelgeval). 

Nieuw bestemminosplan 
Ten behoeve van de planologische bescherming van de kabelverbinding is nu het bestemmingsplan 
'iiokV kabel Hardenberg-Coevorden' opgesteld. Dit bestemmingsplan geeft aan de gronden waarin de 
kabel is gelegen de dubbelbestemming 'leiding - hoogspanning'. In de regels is o.a. opgenomen dat de 
regels van dit artikel gaan voor de regels die ingevolge de andere artikelen voor de gronden van 
toepassing zijn. 

Procedure 
Het bestemmingsplan heeft onlangs gedurende een periode van zes weken als ontwerp ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd door uw 
raad worden vastgesteld. 

Risico's 
De gebruikelijke risico's bij een dergelijke procedure (beroep bij Raad van State). In dit geval worden de 
risico's al beperkt beschouwd omdat tegen de al verleende vergunning geen bezwaren zijn ingediend, 
omdat geen zienswijzen tegen ontwerp kenbaar zijn gemaakt en omdat TenneT met alle 
grondeigenaren overeenkomsten heeft gesloten. 

Financiën 
TenneT betaalt de kosten van de planologische procedure op basis van de gemeentelijke 
legesverordening. 

Communicatie 
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

Bijlage 
• Bestemmingsplan 'iio kV kabel Hardenberg-Coevorden' 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Loco secretaris. Burgemeester, 

E.C.B. Hoitink P.H. Snijders 
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De raad van de gemeente Hardenberg; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018 ; 

Besluit: 

• Het bestemmingsplan '110 kV kabel Hardenberg-Coevorden' ongewijzigd vast te stellen, een en 
ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en 
overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO. 0160.0000BP00319-VG01); 

• Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie 
over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg 
d.d. 4 december 2018. 

De raad voornoemd. 

oorzitter. 


