
 

 

 

Zienswijzenverslag ontwerpbestemmingsplan Tracé Ring Zuid 

 

Voor de aanpak Ring Zuid zijn vier tracébesluiten genomen. De Tracéwet schrijft dwingend 

voor dat deze besluiten één op één door de gemeenteraad in een bestemmingsplan worden 

opgenomen. Met dit bestemmingsplan worden de woonschepen in de woonschepenhaven 

van het Winschoterdiep ook één op één ingepast. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 

30 november 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze 

termijn is er door Tennet een zienswijze ingediend. In de eerste kolom is de zienswijze 

samengevat. In de tweede kolom staat de gemeentelijke reactie. In de derde kolom is 

aangegeven of de zienswijze wordt overgenomen en/of dat dit tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan leidt.    

 

Inhoud zienswijze    
 

Reactie Aanpassing 
(ja – j/ 
nee = n) 

Op de verbeelding ontbreekt nog 
gedeeltelijk het tracé van onze aanwezige 
ondergrondse 110 kV 
hoogspanningsverbinding Groningen 
Bloemsingel - Groningen Hunze. De 
bijbehorende belemmerde strook is 
afhankelijk van het aantal kabels en 
onderlinge afstand tussen de kabels. Als 
minimale breedte geldt voor een open 
ontgraving een belemmerde strook van 
3,00 meter, gerekend vanuit de buitenste 
hoogspanningskabels. Bij een boring geldt 
een afstand van 5,00 meter gerekend 
vanaf de buitenste kabels. Wij verzoeken 
u de belemmerde strook van deze 
kabelverbinding op de verbeelding aan te 
geven en aan deze strook de 
gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - 
leiding hoogspanning te vervallen' toe te 
kennen. 

Voorliggende ondergrondse 110 
kV-verbinding is niet 
meegenomen op de 
verbeelding. Hoewel deze 
verbinding op korte termijn, na 
realisatie van de nieuwe 110 kV-
verbinding buiten werking zal 
worden gesteld, kan deze 
verbinding op de verbeelding 
worden weergegeven.  
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Het aansluitende gedeelte van de kabel is 
onderdeel van het bestemmingsplan 
‘110kV kabelverbinding Groningen, Hunze 
- Bloemsingel’. In dit plan heeft de kabel 
de bestemming gebiedsaanduiding 
'vrijwaringszone - leiding hoogspanning te 
vervallen' zoals in artikel 6.2 wordt 
omschreven. Per abuis is het rood 
omlijnde gedeelte van het tracé niet 
meegenomen in de verbeelding van het 
onherroepelijke plan. Om die reden 
vragen wij om dit alsnog op te nemen in 
voorliggend plan met dezelfde planregel 
zoals in 6.2 is omschreven in het 
onherroepelijke plan ‘110 kV 
kabelverbinding Groningen, Hunze - 
Bloemsingel’. 

De door Tennet geconstateerde 
omissie kan middels voorliggend 
bestemmingsplan worden 
gecorrigeerd.  
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