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150 kV-verbinding Voorburg-Leiden (VB-LD150, mast 9 - 11); aanbrengen retourbemaling
Zijdesingel Leidschendam

Geachte heer Van Gelderen,
Wij bevestigen de goede ontvangst van uw e-mail van 6 maart 2018 met diverse bijlagen, onder andere pdfbestand 'Plaatsen retourbronnen A t.b.v. bouwkuip Leidsenhage in Leidschendam'.
Aan de toegezonden gegevens ontlenen wij dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de
belemmerde strook van de 150 kV-verbinding Voorburg-Leiden. Deze strook heeft een totale breedte van
55,0 meter (27,5 meter aan beide zijden van de hartlijn). Voor uw informatie is een overzichtsfoto
bijgevoegd, waarop in rood de bedrading en de hartlijn en in wit de belemmerde strook van onze verbinding
zijn aangegeven.
Wij verlenen u onze Toestemming voor het aanbrengen van een retourbemaling aan de Zijdesingel in
Leidschendam binnen de belemmerde strook, mits bij de uitvoering van het werk de volgende voorwaarden
in acht worden genomen:


De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform uw aanvraag. Voor elke verandering heeft u onze



Toestemming nodig.
De maximale werkhoogte bedraagt
5,0 meter boven NAP tussen de masten 9 en 10
6,0 meter boven NAP tussen de masten 10 en 11



Bij de uitvoering zal de inrichting van de installatie zo zijn dat er bij breuk in een van de leidingen of door
een andere oorzaak geen (water)kolom kan ontstaan die hoger kan zijn dan de opgegeven werkhoogte.



De werkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd.

Voor vragen over praktische uitvoeringszaken en/of het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen bij
uw werkzaamheden verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met de heer W(ienand) Jongen van regio
West, die te bereiken is op telefoon 06-5496 7674.
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Verder wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw Veiligheid en de ongestoorde
werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding', die u kunt downloaden vanaf onze website.
(www.tennet.eu/nl/nl/over-tennet/nieuws-pers-publicaties/publicaties/veiligheid.html). De voorwaarden zijn
door u aanvaard, zodra met de werkzaamheden is begonnen.
Op het moment dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt geconstateerd dat onze eigendommen beschadigd dreigen te raken en/of de bedrijfsvoering ervan in gevaar komt, dan dient het werk direct te
worden stilgelegd en overleg plaats te vinden over het verdere verloop. Mocht tijdens en/of na afloop van de
werkzaamheden blijken dat schade aan onze eigendommen is toegebracht, dan zullen de kosten van herstel
bij u in rekening worden gebracht.
Deze Toestemming met bijlagen moet steeds aanwezig en toonbaar zijn op de locatie waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is in uw belang en in het belang van het uitvoerende personeel dat
de voorwaarden vermeld in deze Toestemming in acht worden genomen. Wij verzoeken u het uitvoerende
personeel en uw opdrachtgever van de inhoud van deze brief in kennis te stellen. Voor uw veiligheid kan er
op het werk een controle plaatsvinden.
Mocht u verder nog vragen hebben over deze brief neem dan contact met ons op. De contactgegevens zijn
vermeld in de rechter bovenhoek van deze brief.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat onze hoogspanningsverbindingen van vitaal belang zijn voor de
elektriciteitsvoorziening.
Wij wensen u veel succes toe met het uitvoeren van uw werkzaamheden.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.

C. (Cees) de Jong
Manager Real Estate Management

