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Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat bovengenoemde ontwerp
twerp omgtevingsvergunning
omge
ter
om
inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B V. {hierna TenneT) bij
deze gebruik.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op het vestigen van een zonnepark binnen de belemmerde strook
van de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Dodewaard - Doetinchem tussen de masten 27 tot en met
29.
Naar aanleiding van eerder contact met de initiatiefnemer is een 'onder voorbehoud' brief aan de
initiatiefnemer verstuurd met kenmerk TOE0Ũ01809.
Zoals in deze brief is aangegeven kunnen er geen rechten aan worden ontleend en zijn de genoemde
voorwaarden slechts ter voorbereiding van dit project geweest. Ik wil verzoeken om, zodra het detailontwerp
definitief is, de initiatiefnemer contact op te laten nemen met toestemminq@tennet eu om definitieve
uitvoeringsvoorwaarden voor de aanleg van dit zonnepark te mogen ontvangen.
Daarnaast wil ik verzoeken om onderstaande voorwaarden in de te verlenen omgevingsvergunning op te
nemen:
Er dient vooraf toestemming voor de aanleg van dit park te worden aangevraagd via
toestemming@tennet.eu;
Er dient te allen tijde toegang tot onze assets te worden verleend;
Er dient een contactpersoon ^telefoonnummer) bij ons bekend te zijn in geval dat het zonnepark
betreden moet worden;
Bij werkzaamheden buiten regulier onderhoud dient binnen 24 uur medewerking te worden verleend;
Er mogen geen transformator- of compactstations binnen de belemmerde strook worden geplaatst.
Bovenstaande voorwaarden zijn essentieel vanwege calamiteiten, bereikbaarheid 24/7, beïnvloeding en
leveringszekerheid.
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Mocht u verder nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar
deze brief.
Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.

' A H ľ ì (Àrïçjěftque) Avink
Manager Real Estate M anagement

