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1. Voorstel 

1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten aanzien van het omleggen 

van een gasleiding van de N.V.Nederlandse Gasunie aan de oostzijde van het 

hoogspanningsstation in Meeden, Beneden Veensloot 71;  

2. De bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te 

mandateren aan het college van burgemeester en wethouders voor het geval er tijdens de 

zienswijzetermijn tegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en/of de ontwerp-

omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend. 

 

2. Inleiding 

Medio maart 2018 is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO 

b.v. te Arnhem, namens de N.V. Nederlandse Gasunie, voor het omleggen van een bestaande 

gasleiding ter plaatse van het hoogspanningsstation in Meeden aan de Beneden Veensloot 71. 

Dit station bevindt zich aan de zuidoostzijde van het dorp nabij de hoek van de Wethouder 

L.Veemanweg met de Beneden Veensloot. 

 

De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Er kan medewerking worden 

verleend aan het omleggen van de bestaande gasleiding met een omgevingsvergunning op grond 

van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3ᵒ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Dit wordt ook wel een projectafwijkingsbesluit genoemd. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Vanwege toename in het transport van elektriciteit tussen Duitsland en Nederland wordt de 

komende jaren de 380kV lijnverbinding tussen Meeden en Diele (D) opgewaardeerd. Hierdoor 

wordt de transportcapaciteit van deze lijnverbinding verhoogd.  
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Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk op het station in Meeden een 

nieuwe 3e dwarsregel-transformator (DRT) te plaatsen. Dit om de stabiliteit in de 

hoogspanningsnetten van beide landen te kunnen garanderen. 

 

Voor plaatsing van de 3e DRT dient het bestaande 380kV deel van het station in Meeden aan de 

oostkant te worden uitgebreid en een bestaande gasleiding van de Gasunie worden omgelegd. 

Deze leiding ligt namelijk nu gedeeltelijk in het gebied, waar de 3e DRT is gepland. De leiding 

is een zogenaamde DN-400 gasleiding met een ontwerpdruk van 40 bar. De lengte van het 

bestaande en uiteindelijk te verwijderen deel van de bestaande gasleiding bedraagt ca. 350 

meter. De lengte van het omgelegde deel van de gasleiding bedraagt ca. 560 meter. 

 

Om de werkzaamheden voor de plaatsing van de 3e DRT in het begin van 2019 te kunnen 

starten, moet de omlegging van de gasleiding nog in 2018 worden uitgevoerd. De omlegging van 

de gasleiding staat gepland voor augustus/september 2018 en moet voor de winterperiode zijn 

afgerond, dit met het oog op een hogere gasvraag in die periode. 

 

Voor het omleggen van de gasleiding heeft TenneT namens de Gasunie een 

omgevingsvergunning aangevraagd. Het gemeentebestuur is voornemens daaraan medewerking 

te verlenen. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat voor een projectafwijkingsbesluit de gemeenteraad een   

verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Echter, het Besluit Omgevingsrecht bepaalt 

ook dat de gemeenteraad categorieën van gevallen kan aanwijzen waarin een verklaring van 

geen bezwaar niet vereist is.  

 

Weliswaar heeft de raad van de voormalige gemeente Menterwolde bij besluit van 13 december 

2012 (en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 september 2017) een (aangepaste) lijst 

met categorieën van gevallen vastgesteld waarin een verklaring van geen bezwaar niet vereist 

is. Voorliggende aanvraag van TenneT past echter niet binnen deze lijst, zodat uw raad een 

verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. 

 

Op dit moment geldt er nog geen lijst van gevallen voor de gehele gemeente Midden-

Groningen. Dit betekent dat de Menterwolmer lijst nog steeds van kracht is voor het 

grondgebied van die voormalige gemeente. 
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5. Beoogd effect 

TenneT c.q. Gasunie duidelijkheid te verschaffen over hun ingediende omgevingsvergunning. 

6. Historische context 

Er zijn geen voorstellen aan de gemeenteraad over deze zaak geweest.  

7. Argumenten 

1.1 Er kan medewerking worden verleend aan de aanvraag met een  uitgebreide 

omgevingsvergunning 

Ter plaatse van het nieuwe tracé van de gasleiding zijn de gronden bestemd met de 

enkelbestemming “Bedrijf – Transformator- en verdeelstation” en deels met de 

enkelbestemming “Agrarisch”. Het aanleggen c.q. omleggen van een gasleiding in gronden 

met die bestemming is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde. 

 

Een project-afwijkingsbesluit kan alleen verleend worden indien de beoogde activiteit niet 

strijdig is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat. De aanvraag om een omgevingsvergunning gaat vergezeld 

van een goede ruimtelijke onderbouwing met daarin de onderbouwing en overwegingen. 

Deze aanvraag is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. Overigens geeft de ruimtelijke 

onderbouwing aan dat aan de diverse omgevingsaspecten wordt voldaan.  

 

1.2 De overlegpartners kunnen instemmen met de gevraagde ontwikkeling 

Voor een projectafwijkingsbesluit wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. 

Dit betekent dat o.a. vooroverleg moet worden gevoerd. De ingekomen overlegreacties zijn 

opgenomen in de ‘Nota van overlegreacties omgevingsvergunning omlegging gasleiding’. 

Voor de samenvatting van de ingekomen overlegreacties en de bijbehorende gemeentelijke 

reactie verwijzen wij u naar deze nota. Conclusie ten aanzien van de ingekomen 

overlegreacties is dat de overlegreacties niet zodanig zijn dat er aanleiding is de 

voorgenomen omlegging van de gasleiding te wijzigen. 

 

2.1 Het mandateren van de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan ons college is   

 essentieel om tijdwinst in de procedure te krijgen.  

 Zoals hiervoor al is aangegeven moeten de werkzaamheden met betrekking tot de    

 omlegging van de gasleiding voor de komende winterperiode zijn afgerond. In dit verband    

 verzoeken wij u om de bevoegdheid tot het afgeven van de definitieve verklaring van geen  

 bedenkingen te mandateren aan ons college.  
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Formeel moet binnen de wettelijke procedure door uw raad zowel een ontwerp- als een 

definitieve verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven.  

 

Reden om de bevoegdheid te mandateren is dat hierdoor een aanzienlijke tijdwinst kan 

worden behaald. Deze tijdswinst is vereist omdat anders de definitieve verklaring van geen 

bedenkingen en uiteindelijk ook de omgevingsvergunning niet tijdig kunnen worden 

verleend. Voorwaarde aan het mandaat is wel dat er geen zienswijzen tegen de ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen en/of de ontwerp-omgevingsvergunning worden 

ingediend. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Planschade. Binnen een termijn van 5 jaar kunnen belanghebbenden een verzoek om 

planschade indienen. Met TenneT is afgesproken dat er een planschadeovereenkomst wordt 

gesloten. Hiermee komt mogelijke planschade voor hun rekening.  

 

Tijdsdruk. Het begin van de werkzaamheden staat gepland voor augustus/september 2018. De 

werkzaamheden dienen voor de aanvang van winterperiode te zijn afgerond. Dit met het oog 

op een hogere gasvraag in die winterperiode. Ingediende zienswijzen en de beoordeling 

daarvan leiden er toe dat de werkzaamheden moeten worden uitgesteld tot na de winter 

2018/2019. TenneT is van dit scenario op de hoogte.  

 

9. Financiële paragraaf 

 Alle kosten die verband houden met de procedure om te komen tot een omgevingsvergunning  

 zijn voor rekening van TenneT. 

 

10. Communicatie 

De terinzagelegging van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt samen met de 

ontwerp-omgevingsvergunning gepubliceerd in de “Regiokrant”, de “Staatscourant” en op de 

gemeentelijke website. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na uw besluitvorming wordt de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen tezamen met de 

ontwerp-omgevingsvergunning voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 

termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Eventuele zienswijzen worden 

afgewogen, waarna besluitvorming over de definitieve omgevingsvergunning kan plaatsvinden. 
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Zoals onder de punten 2. en 3. is aangegeven wordt het transformatorstation uitgebreid met de 

bouw van een 3e dwarsregeltransformatorstation. Hiervoor wordt binnen afzienbare tijd een 

aanvraag ingediend. Deze aanvraag wordt te zijner tijd op zijn eigen merites beoordeeld. 

 

Met nadruk wijzen wij u er hierbij nog op, dat het nu voorgelegde besluit alleen betrekking heeft 

op de omlegging van de gasleiding en niet op de uitbreiding van het station zelf. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Concept-raadbesluit 

2 Publiceerbare aanvraag om een omgevingsvergunning 

3 Ruimtelijke Onderbouwing 

4 Nota van overlegreactie omgevingsvergunning gasleiding 

5 Situatietekeningen van de (omlegging van de) gasleidingen. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


