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Onderwerp 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Rijksweg A58, N62 en het kanaal door Zuid-Beveland. 
Vergunning voor het leggen, hebben en onderhouden van een gasleiding. 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Bij brief van 27 juni 2006, kenmerk 351.2006.507 is door Delta Energy B.V., Postbus 
5048, 4330 KA te Middelburg, een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond 
van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken voor het leggen, hebben en onderhouden 
van een gasleiding onder de rijkswegen A58 (ter hoogte van Kapelle), N62 (ter hoogte van 
het tolplein) en het kanaal door Zuid-Beveland (ten noorden van de Vlakebrug) 

Begri psbepali ngen 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
a. 'de Hoofdingenieur-Directeur', de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat 

Zeeland (adres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg); 
b. 'het Districtshoofd droog', het Hoofd van het Wegendistrict Zeeland (ad res: 

Postbus 149, 4460 AC Goes); 
c. 'het Districtshoofd nat', het Hoofd van het Waterdistrict Zeeuwse Delta adres: 

postbus 287, 4460 XS Goes); 
d. 'de Coordinator Verkeer', de Coordinator Verkeer van het Wegendistrict Zeeland, 

de heer B. J.M. Habing (tel: 0113 247536 of 06 53819698); 
e. de Clustercoordinator', de Clusterco6rdinator van het Cluster Civiele techniek van 

het Waterdistrict Zeeuwse Delta, de heer A. de Nooijer (tel: 0113 247869 of 06 
29505615); 

f. 'de Coordinator Westerscheldetunnel', de uitvoeringscoordinator van de NV 
Westerscheldetunnel, de heer J. Grootjans (tel: 0115 677377 of 06 10002169); 

g. 'werkzaamheden', het uitvoeren, onderhouden en/of opruimen van de werken; 
h. 'het werk', het leggen, hebben en onderhouden van een gasleiding met 

bijkomende werken. 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE AANVRAAG 

Vereiste van vergunning 
Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet Beheer 
Rijkswaterstaatswerken is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een 
waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder 
of daarover werken te maken of daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of 
voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen. 



Leg es 

lngevolge artikel 2, lid 1 van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken is er 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning een recht 
verschuldigd. 
Gezien de omvang van het werk en de betrokken belangen vindt de voorbereiding van 
de aanvraag plaats op basis van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 
Voor het in behandeling nemen is derhalve een recht verschuldigd van€ 920,--. 
Aanvrager heeft hier aan voldaan. 

Belangenafweging en motlvering 

Bij het maken van het werk, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit 
verband de volgende belangen een rol: 

Waterstaatkundige belangen 
De primaire waterstaatkundige belangen die dienen te worden beschermd zijn: de 
instandhouding van waterstaatswerken en de verzekering van het doelmatig en veilig 
gebruik van die werken. Dit gebruik dient zodanig te zijn dat het waterstaatswerk zijn 
waterstaatkundige functies kan vervullen. 

Naast deze primaire waterstaatkundige belangen dienen ook de aan de 
waterstaatswerken verbonden belangen van andere dan waterstaatkundige aard te 
worden beschermd, voor zover daarin niet is voorzien door bij of krachtens een andere 
wet gestelde bepalingen. 

Milieubelangen 
Vanwege de lengte en doorsnee van de aardgastransportleiding is ter voorbereiding 
van deze vergunning een Milieu Effect Rapportage gemaakt. 
lngevolge het bepaalde in artikel 7.35 van de wet Milieubeheer kunnen in deze 
vergunning extra voorschriften ter bescherming van het milieu worden opgenomen. 
Om de navolgende redenen is het niet nodig is gebleken in dit besluit extra 
voorwaarden, voorschriften en beperkingen op te nemen aangezien: 

• bij de doorgelopen MER-procedure, waarin alle milieugevolgen in kaart zijn 
gebracht is gebleken dat het voorkeursalternatief grotendeels overeenkomt 
met het meest milieuvriendelijk alternatief; 

• daar waar voor de aanleg van de leiding wordt afgeweken van het meest 
milieuvriendelijk alternatief mitigerende en compenserende maatregelen zullen 
worden getroffen die er voor zorgen dat de milieubelangen in het gebied 
voldoende worden gewaarborgd . 
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Beiangen van de aanvrager 
Als gevolg van het toenemende (binnenlandse) verbruik van elektriciteit in combinatie 
met de relatieve ouderdom van de bestaande Nederlandse elektriciteitscentrales, is de 
bouw van nieuwe centrales gewenst. 
Daarnaast zal naar verwachting vanaf 2007 de huidige overcapaciteit van 
elektriciteitsproductiemiddelen grotendeels of volledig zijn verdwenen. 
Ook uit bedrijfseconomische overwegingen doet de noodzaak voor energiebedrijven 
om over een eigen productiecapaciteit te beschikken zich steeds meer gevoelen. 
Om voornoemde redenen is Delta NV voornemens om in het Sloegebied een moderne 
en uiterst efficiente centrale te bouwen. 
Om te kunnen voldoen aan de emissie -eisen die worden gesteld aan een 
elektriciteitscentrale, dient de centrale te worden voorzien van de brandstof hoog 
calorisch gas (HC-gas). 
Aangezien de transportcapaciteit van de bestaande infrastructuur voor hoog calorisch 
gas naar het Sloegebied niet toereikend is om de toekomstige Sloecentrale van 
voldoende HC-gas te voorzien, is de aanleg van een nieuwe 48" aardgasleiding van 
Woensdrecht tot aan het Sloegebied noodzakelijk. 

Toetsing aan technjsche richtlijnen 

Uit een oogpunt van het doelmatig en veilig beheer en gebruik van de 
waterstaatswerken, dienen de werken te voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in 
de normen NEN 3650, 3651, en 3652. 
De Dienst Weg- en Waterbauwkunde van Rijkswaterstaat (DWW) heeft de aanvraag 
getoetst aan de vigerende richtlijnen. De avergelegde sterkteberekeningen, verwoord 
in een drietal rapporten, zijn na aanvulling op een rapport allen goedgekeurd. 
Delta B.V. heeft tevens verzocht om in afwijking van het gestelde in de NEN norm 
3651, geen afsluiters te haeven aanbrengen ter plekke van de kruisingen van de 
gasleiding met de waterstaatswerken. 
Aan de hand van dit verzoek zijn op verzoek van de dienst DWW aan Delta B.V 
nadere aanvullende gegevens gevraagd, waaronder een risico analyse. 
De conclusie van het anderzoek was dat er geen extra afsluiters behoeven te warden 
aangebracht omdat toepassing van extra afsluiters in dit geval geen verhoging van de 
veiiigheid van de kruisingen van de gasleiding met de onderhavige waterstaatswerken 
met zich meebrengt, zodat voor wat dit onderdeel betreft afgeweken mag warden van 
het bepaalde in meergenoemde NEN norm 3651 . 

Gcvolgde procedure 
Gelet op de aard en inhoud van de aanvraag moet er rekening mee warden gehouden 
dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang warden 
getroffen. 
Ecn zorgvuldige voorbereiding van de gevraagde beschikking brengt dan ook met zich 
mee dat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen naar voren te 
brengen. 
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De ontwerp-beschikking en de daarbij behorende tekeningen hebben overeenkomstig 
Afdeling 3 .4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vanaf 6 december 2006 
gedurende zes weken ter inzage gelegen in: 

• het kantoor van de Rijkswaterstaat dienst Zeeland, Poelendaelesingel 18, 4335 
JA Middelburg; 

• het kantoor van het Wegendistrict Zeeland, Evertsenstraat 98, 4461 XS Goes; 
• het gemeentehuis van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK 

Kruiningen; 
• het gemeentehuis van de gemeente Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle. 

Van de ter inzagenlegging is vooraf melding gemaakt in de Nederlandse Staatscourant 
en de Provinciale Zeeuwse Courant overeenkomstig het gestelde in art. 3:12 Awb. 

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld vanaf woensdag 6 december 2006 
gedurende zes weken, derhalve tot en met woensdag 17 januari 2007, schriftelijk of 
mondeling hun zienswijzen in te brengen bij het Districtshoofd droog. 

Zienswijzen 

Op de ontwerp-beschikking is een zienswijze naar voren gebracht. 

De vergunningaanvrager Delta Energy te Middelburg heeft verzocht in de 
overwegingen van het ontwerpbesluit een passage op te nemen met betrekking tot de 
af gewogen milieubelangen. 

Reactie bevoegd gezag op de ingebrachte zienswijze. 

Middels het opnemen van de gevraagde passage is gehoor gegeven aan het verzoek 
van Delta Energy. 

BESLUII:. 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik aan Delta Energy B.V., 
Postbus5048, 4330 KA Middelburg hierna genoemd "de vergunninghouder" alsmede 
diens rechtverkrijgenden, de gevraagde vergunning afs bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken, voor het leggen, hebben en onderhouden 
van een gasleiding onder de rijkswegen A58, N62 en het kanaal door Zuid-Beveland onder 
de volgende voorschriften. 

VOORSCHRIETEN 

1 Plaatsbepaling 
1.1 De werken mogen worden uitgevoerd, zoals aangegeven op de bij de aanvraag 

overlegde en bij deze vergunning gevoegde en door mij gewaarmerkte 
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tekeningen nrs: 
DEEZ-B E-A1 .21205.122-1 
DEEZ-B E-A1 .21205.135-1 
DEEZ-BE-A1 .21205.119 
en de goedgekeurde sterkteberekeningen, documentnummers.062714, d.d. 12-
06-2006, 062715, d.d. 12-06-2006 en 062713 d.d. 13-06-2006. 

2 Aanvang werkzaamheden 
2 .1 Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet 

de vergunninghouder van het voornemen daartoe, onder opgave van dag en 
uur, kennis geven aan de Coordinator Verkeer, voor wat betreft de kruisingen 
met de rijksweg A58 en de N62. 
Voor wat betreft de kruising met de rijksweg N62 dient tevens vooraf contact 
te warden opgenomen met de Coordinator Westerscheldetunnel en voor wat 
betreft de kruising met het kanaal door Zuid-Beveland met de 
Clustercoordinator. 

2.2 Zadra blijkt dat de werkzaamheden niet op het in vorige lid genoemde tijdstip 
kunnen beginnen, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk, 
doch binnen 24 uur, kennis geven aan in het lid 2.1 genoemde 
functionarissen. 

2.3 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat geen 
hinder en gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. 

2.4 De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet te 
alien tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden. 

3 Werkzaamheden 
3.1 Door of namens het Districtshoofd kunnen met betrekking tot de werkzaam

heden aanwijzingen warden gegeven ter bescherming van betrokken 
belangen. De vergunninghouder moet de gegeven aanwijzingen terstond 
opvolgen. 

3.2 Tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang 
mogen geen ontgravingen warden verricht en bekleding of verharding warden 
opgebroken .. 

4 Bescheiden, die tijdens de uitvoering op het Weik aanwezig moeten zijn 
4.1 Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals 

tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste 
een exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn. 

5 Klic-melding 
5.1 De vergunninghouder dient zich te vergew1ssen van de bestaande iigging van 

de kabels en leidingen ter plekke van door hem uit te voeren werkzaamheden . 
Hiertoe dient door hem een tijdige klic-melding te worden gedaan aan Klic, 
telefoonnummer 0800-0080. 

6 Technische voorschriften 
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Kruisingen met de rijkswegen A58 en N62. 

6.1 De leiding moet onder de verharding worden gelegd. De leiding moet onder 
de verharding worden doorgeperst, een en ander zoals aangegeven op de 
goedgekeurde/bijgevoegde tekeningen. 

6.2 De door te persen leiding moet een zodanige lengte hebben dat het punt, van 
waaruit wordt geperst, niet onder het weglichaam komt te liggen. 

6.3 De lengte van de leiding moet tenminste een spreidingszone van 45° vanuit de 
zijkant van de wegconstructie bestrijken. 

6.4 Gedurende het persen moet in een logboek een nauwkeurige beschrijving van 
de persing en het verloop daarvan worden bijgehouden. Hierin moet tenminste 
het volgende worden vermeld: 
- tijdstip en duur van het persen; 
- drukdiagram; 
- hoeveelheid en soort uitkomende grond; 
- grondwaterstanden en eventuele bijzonderheden. 

6.5 Tijdens het persen mag de grondwaterstand niet hoger komen dan 0,50 m 
onder de onderkant van de te persen buis. Ter plaatse moet een 
peilbuis/moeten peilbuizen worden aangebracht ter controle van de 
grondwaterstand. 
De grondwaterstand moet door middel van een (bron)bemaling te worden 
verlaagd. 
Dit voorschrift is niet van toepassing als de Gesloten- Front techniek toegepast 
wordt. 

6.6 Bij het persen mogen slechts die technieken worden toegepast, waarbij 
controleerbaar is of de inhoud van de hoeveelheid uitkomende grond 
ongeveer gelijk is aan de inhoud van de voorwaartse verplaatsing van de 
persbuis, rekening houdend met de uitlevering van de grond. Ten behoeve van 
het verwijderen van de grond mag niet voor de voorzijde van de leiding 
word en uitgeboord. 

6.7 Bij optredende problemen tijdens het persen moet het werk onmiddellijk 
worden gestaakt en het Districtshoofd droog worden ingelicht. Voor wat 
betreft de kruising met de rijksweg N62 dient tevens de Coordinator 
Westerscheldetunnel te worden ingelicht.De dan noodzakelijke maatregelen 
dienen in overleg met- en ter goedkeuring van het Districtshoofd droog, dan 
wel een of meer door hem aan te wijzen functionarissen te worden 
opgenomen. Als een persing mislukt, mag de buis nimmer worden 
teruggetrokken, maar moet een nieuwe kruising op een andere plaats worden 
gemaakt. De in het weglichaam achtergebleven bu is moet zorgvuldig geheel 
warden opgevuld met dammer en aan beide zijden waterdicht warden 
gestopt. 

6.8 Ter plaatse van de kruising(en) met de rijksweg A58 en N62, inclusief de 
daarbij behorende toe-en afritten en/of parallelwegen moet, in aanwezigheid 
van een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat dan wel de Coordinator 
Westerscheldetunnel, zowel v66r als na beeindiging van de persing de 
hoogteligging van de verharding ten opzichte van N.A.P. worden vastgelegd. 
Deze gegevens dienen tevens schriftelijk te worden ingediend. Hiertoe dient 
een lengteprofiel van de as te worden opgenomen over een lengte van 25 
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meter ter weerszijde van de kruising. 
Ter plaatse van de kruising met de N62 dient in het op te ncmcn lengteprcfiel 
bovendien het aan de zuidzijde van de aan te leggen gasleiding gelegen 
kunstwerk (kunswerk 16, overkluizing bestaande leidingen) te worden 
ingemeten. 
De geconstateerde zettingen dienen in overleg met het Districtshoofd dan wel 
de Coordinator Westerscheldetunnel door en op kosten van de 
vergunninghouder te worden hersteld. 

6.9 Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de 
persing(en) optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te warden 
hersteld. 

Kruising met het kanaal door Zuid-Seveland 

6.1 O De kruising van het kanaal, met inbegrip van de kanaaldijken en het 
rijkswater,dient te warden uitgevoerd door middel van de horizontaal 
gestuurde boormethode. 

6.11 De boorspoeling moet bestaan uit een mengsel van bentoniet met eventuele 
toeslagstoffen. Vergunninghouder moet aantonen, dat de boorspoeling 
(bentoniet) voldoende stabiel is in verband met de zuurgraad en het 
zoutgehalte van het water. 

6.12 De maximale druk van de boorspoeling mag tijdens het inbrengen van de 
spoelbuis respectievelijk geleidebuis of productleiding niet uitkomen boven een 
vooraf op basis van onderzoek vastgestelde hoogste waarde. De waarde dient 
te worden berekend volgens NEN 3651, bijlage E2. 

6.13 De buitenbekleding moet bestand zijn tegen schuren, in het bijzonder ter 
plaatse van de !assen, indien deze zich door de bekleding heen aftekenen. 

6.14 Tijdens de uitvoering van de boring dient er voor gezorgd te warden dat het 
boorgat te allen tijde volledig tot aan het maaiveld gevuld blijft met het 
bentoniet-watermengsel. 

6.15 Bij het maken van de aansluitingen van de kruising op de veldstrekking in de 
droge sleuf dient het freatisch grondwater verlaagd te worden tot onderkant 
sleufbodem. De verlaging mag met behulp van een tijdelijke bemaling warden 
bereikt. 

6.16 Tijdens de boring dient de positie van de boorkop (continu) te warden 
afgelezen en te warden genoteerd in een logboek. Tevens moet bij het 
invoeren van de buis de muddruk nabij de ruimer warden geregistreerd. Het 
logboek en het registratieformulier moeten na beeindiging van de 
werkzaamheden warden overhandigd aan het districtshoofd nat. Op verzoek 
van of namens dit distrlctshoofd dient dagelijks inzage te worden gegeven in 
het logboek. 

7 Voortgang van de werkzaamheden 
7.1 Alie krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, 

eenmaal aangevangen, indien dit mogelijk is, onafgebroken en met spoed 
warden voortgezet. 
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8 Rooien van bomen, beplantingen 
8.1 Verwijderde of vernielde bomen/beplanting moet door vergunninghouder 

worden herplant of door gelijkwaardige nieuwe aanplant warden vervangen. 
8.2 Het rooien van de bomen/beplantingen mag uitsluiten geschieden in 

aanwezigheid van een ambtenaar van Rijkswaterstaat. 
8.3 De aanwijzingen, die deze ambtenaar ter zake van het rooien geeft, moeten 

nauwkeurig en stipt warden opgevolgd. 

9 Onderhoud 
9.1 De vergunninghouder dient het werk in goede staat te onderhoi:iden. Het 

onderhoud mag geen gevaar en/of hinder voor het verkeer veroorzaken. 

1 O Calamiteiten en andere direct ingrijpen vorderende voorvallen 
10.1 Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk 

mededeling warden gedaan aan de Districtshoofden droog en nat en voor 
wat betreft de rijksweg N62 tevens met de operator van dienst van de NV 
Westerscheldetunnel bereikbaar onder telefoonnummer 0113 396080. 

10.2 In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen 
te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige 
verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het 
betrokken rijkswaterstaatswerk noodzakelijk is. 

11 Wijze van transport en opslag van bouwstoffen en materialen 
11.1 Bouwstoffen, materiaal en materieel moet zodanig worden opgeslagen en 

geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. 
11.2 Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag geen gebruik warden 

gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende bermen van de rijksweg A58. 
11.3 Bij werkzaamheden ten behoeve van de kruising van de rijksweg N62 mag 

het verkeer op de Tevixhoekweg op geen enkele manier worden gehinderd. 
De aan-en afvoer van het materieel dient te geschieden via het ten oosten van 
de Tevixhoekweg gelegen landbouwperceel dat bereikbaar is via de Vaat
hoekweg. 

12 Stremming 
12.1 Stremming van het (scheepvaart)verkeer in verband met het onderhoud van 

het werk wordt alleen toegestaan, indien dit beslist onvermijdelijk is. De dan 
nodige stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het 
Districtshoofd droog respectievelijk Districtshoofd nat. 

13 Verkeersmaatregelen 
13 .1 De vergunninghouder dient de benodigde verkeersmaatregelen op de 

rijkswegen A58 te nemen in overleg en op aanwijzing van de heer E. Lensen, 
bereikbaar op telefoon- nummer 06-53540007 of de heer P. Tuinman, 
bereikbaar op telefoonnummer 06-52518255, beiden van het Wegendistrict 
Zeeland. Bij verkeersmaatregelen op de N62 dienen de aanwijzingen van de 
Coordinator Westerscheldetunnel te worden opgevolgd. De 
verkeersmaatregelen dienen door en op kosten van de vergunninghouder te 
worden genomen. 

13 .2 De eventuele verkeersmaatregelen die geplaatst/ getroffen moeten word en ten 
behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, dienen schriftelijk (zie. 
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bijgeyoegde invulformulier wegwerkzaamheden), op de woensdag v66r 12.00 
uur voorafgaand aan de week waarin deze 111adtregelen genomen •vorden, 
ingediend te warden bij de afdeling Operationeel Beheer en Verkeer van het 
Wegendistrict dan wel bij de NV Westerscheldetunnel als het de N62 betreft. 

13.3 De vergunninghouder moet tijdens en buiten werktijden zorgdragen voor een 
permariente controle op de getroffen maatregelen. 

13 .4 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat person en die vanwege de 
vergunninghouder betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaambeden aan 
wegen en aan andere naast of nabij wegen gelegen werken, in bet bezit zijn 
van een geldige, vanwege de wegbeheerder door de opdracbtgever te 
verstrekken verklaring, waarmee ontheffing wordt verleend aan artikelen van 
bet Wegenverkeersreglement en het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

14 Veiligheidskleding tewerkgestelde personen 
14.1 Degenen, die zich wegens het maken en bet onderhouden van het werk 

buiten enig voertuig op- of langs de rijksweg bevindt, zijn verplicbt 
veiligheidskleding te dragen, die is uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 471 
en de Richtlijnen en Specificaties voor veiligheidskleding bij Werkzaamheden. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 
namens deze 
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZEELAND 
namens deze, 
HET HOOFD WEGENDISTRICT ZEELAND 
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MEDEDELINGEN: 

Op grand van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken 
na de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift worden ingediend 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank te Middelburg. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: 
a naam en adres van de indiener; 
b de dagtekening; 
c vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het 

beroepschrift zich richt en; 
d de opgave van de redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen . 

Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een fotokopie te worden gevoegd van het 
besluit, waarop het geschil betrekking heeft. 
lndien het beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en 

nummer of kenmerk van het besluit; 
d. de gronden van het verzoek (motivering). 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te warden overgelegd. 
Zo mogelijk wordt tevens een fotokopie van het besluit waarop het geschil betrekking 
heeft overgelegd. 

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige 
voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. 

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De grittier van de betrokken 
rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens beroepschrift en verzoek op de 
verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en 
op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. 
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R.echtsopvo I gi ng 
Van iedere overgang van deze vergunning naar rechtverkrijgenden moet mededeiing 
warden gedaan aan het Districtshoofd. 

lnspanningsverpllchting 
De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht 
om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het 
vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken 
van de vergunning schade lijden. 

Overige vergunningsvereisten 
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze 
beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning 
betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grand van 
andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt. 

Rooien van bomen en beplanting 
Voor het rooien van bomen en beplanting moet worden voldaan aan artikel 2 van de 
Boswet. Hiertoe moet contact warden opgenomen met het Ministerie van Landbouw 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. 

Voor het rooien van bomen/beplanting is een schadevergoeding verschuldigd. De 
dienst der Domeinen, die de Staat vertegenwoordigt als privaatrechtelijk eigenaar, zal 
daartoe (waarschijnlijk) met de vergunninghouder een overeenkomst aangaan, waarbij 
de te betalen schadevergoeding wordt vastgesteld. 

lndien te rooien bomen/beplanting aan derden toebehoren/toebehoort, moet ter zake 
toestemming van de eigenaar zijn verkregen. 

Privaatrechtelijke toestemming 
Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van 
staatseigendommen, alsmede het (eventueel) aangaan van een overeenkomst 
omtrent dat gebruik is voorbehouden aan de dienst der Domeinen. 
In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de betrokken 
inspecteur der Domeinen, Postbus 2222, 4800 CE Breda, die zich met betrekking tot 
het gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot de vergunninghouder 
kan wenden. 

Richtlij nen 
Op het maken van wegkruising(en) is de Richtlijn Boortechniek van het Ministeiie van 
Verkeer en Waterstaat (ISBN 90-369-5542-4) van toepassing. 

Schadevergoeding 
Op vergoeding van de schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzegging 
van deze vergunning, is de Nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels 
en leidingen in Rijkswaterstaatswerken 1999 (NKL 1999) -gepubliceerd in de 
Staatscourant van 26 mei 1999, nr. 97- van toepassing. 
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Kosten van maatregelen 
De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het 
vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in 
verband met het beheer van het rijkswaterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt 
worden door de werkzaamheden en het gebruik van het rijkswaterstaatswerk door de 
vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen 
onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te 
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden 
cal am iteite n. 

Expeditie 
Afschrift van deze beschikking is gezonden aan: 
a. Regionale directie Domeinen Zuid, Postbus 2222, 4800 CE Breda; 
b. het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Reimerswaal, 

Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen; 
c. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kapelle, Kerkplein 

1, 4421 AA Kapelle; 
d. Delta N.V., t.a.v. de heer R. Brussaard, Postbus 5048, 4330 KA Middelburg; 
e. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat dienst Zeeland, Postbus 5014, 

4330 KA Middelburg; 
f. De NV Westerscheldtunnel, t.a.v. de heer F. Witkam, Postbus 303, 4460 AS Goes; 
g. Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta, Postbus 287, 4460 A Goes. 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Delta Energy 
Postbus 5048 
4330 KA MIDDELBURG 

Contactpersoon 

R. Schaier 
Datum 

10 april 2007 
Ons kenmerk 

376 
Onderwerp 

Vergunning aanleg 48" gasleiding 

Geachte heer/mevrouw, 

Rijkswaterstaat 

Doorkiesnummer 

0113-247540 
Bijlage(n) 

Uw kenmerk 

Naar aanleiding van mijn beschikking van 1 februari 2007, nr. 103, met de aan u 
verleende vergunning voor de aanleg van een 48" gasleiding bericht ik u het volgende. 

De commissie MER heeft op 17 januari 2007 haar toetsingsadvies voor de MER 
Zuid-Bevelandleiding uitgebracht. Na 17 januari 2007 hebben nog twee partijen Chet 
Ministerie van LNV en de Zeeuwse Milieufederatie) een inspraakreactie gegeven op de 
MER. Bij de brief van 13 februari 2007 heeft de commissie MER daar nog op gereageerd. 
De commissie MER heeft aangegeven dat de inspraakreacties geen aanleiding geven om 
het toetsingsadvies te herzien. 

Artikel 7.27 van de Wet Milieubeheer bepaalt dat de aan de MER gekoppelde besluiten 
pas kunnen worden genomen na het definitieve oordeel van de commissie MER. 
De aan u verleende WBR-vergunning is aldus te vroeg verleend. 

Gelet op het bovenstaande verleen ik u hierbij opnieuw een vergunning onder dezelfde 
voorschriften zoals vermeld in mijn eerdere beschikking van 1 februari 2007, nr. 103. 
Volledigheidshalve bericht ik u dat dit besluit bekend zal warden gemaakt in de 
Staatscou rant. 

Rijkswaterstaat Zeeland 

Wegendistrict Zeeland 

Postadres Postbus 149, 4460 AC Goes 

Bezoekadres Evertsenstraat 98 4461 XS Goes 

·Bereikbaar in 15 minuten te voet vanaf NS station Goes 

Telefoon (0113) 24 75 00 

Fax (0113) 21 26 91 



Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
Namens deze, 
DE HOOFDINGENIEUR .. DIRECTEUR RWS ZEELAND, 
Namens deze, 
HOOFD WEGENDISTRICT ZEEJ,.AND, 
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MEDEDELINGEN: 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na 
de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift worden ingediend bij de 
sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Middelburg. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: 
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. vermelding van de datum en nummer of kenmerk van het besluit, waartegen het 

beroepschrift zich richt; 
d. de opgave van de redenen, waarom men zich niet met het besluit kan verenigen. 

Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een fotokopie te warden gevoegd van het besluit, 
waarop het geschil betrekking heeft. 
lndien het beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en 

nummer of kenmerk van het besluit; 
d. de gronden van het verzoek (motivering). 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te warden overgelegd. 
Zo mogelijk wordt tevens een fotokopie van het besluit waarop het geschil betrekking 
heeft overgelegd. 

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt een bedrag aan Griffierecht geheven. De grittier van de betrokken 
rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens beroepschrift en verzoek op de 
verschuldigdheid van het Griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op 
welke wijze het verschuldigde Griffierecht moet worden voldaan. 
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