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 Onderwerp 

ONTWERPBESCHIKKING Omgevingsvergunning 

uitgebreide procedure 

 

 

 

Geachte heer Ter Haar, 

 

Op 6 mei 2014 hebben burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn een aanvraag 

voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een 380 kV 

hoogspanningsverbinding, Noordring 4e uitvoeringsmodule,  geregistreerd onder nummer 

V2014/255. 

Plaatselijk bekend:  aan de westzijde van de gemeente Alphen aan den Rijn, ter hoogte van 

Koudekerk aan den Rijn (Hondsdijk), Hazerswoude-Rijndijk (Rijndijk, Vierheemskinderenweg), 

Hazerswoude-Dorp (Westeinde) en Benthuizen (Hoogeveenseweg/Bentwoud)' 

 

Concept-besluit(en)  

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2,12, 2.23 en paragraaf 2.3 

en 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te 

verlenen voor: 

 

1. het bouwen van: 

a. nieuwe 380 kV hoogspanningsmasten nrs. 142-113; 

b. 150 kV opstijgpunt 123; 

c. tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding bij mast 123-124; 

2. het aanleggen van een uitrit voor het opstijgpunt 123, gesitueerd aan het Westeinde te 

Hazerswoude-Dorp; 

3. het aanleggen van tijdelijke uitritten ten behoeve van werkwegen; 

4. het aanleggen van tijdelijke werkstroken en werkwegen; 

5. het afwijken van het vigerende bestemmingsplan, door toepassing van artikel 2.12, lid 1, 

sub a onder 2º Wabo in samenhang met bijlage II, artikel 4, lid 3 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) voor het hekwerk bij opstijgpunt 123. 
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Gelet op het bepaalde in artikel 2.23 en 2.12 Wabo juncto artikel 5.16 en 5.18  van het  Bor  

wordt de omgevingsvergunning voor de tijdelijke 150 kv hoogspanningsverbinding bij mast 

123-124 verleend voor wat betreft de activiteiten: 

 strijdig planologisch gebruik; 

 bouwen van een bouwwerk,   

voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze termijn moet de situatie met de wettelijk 

voorgeschreven toestand in overeenstemming worden gebracht. 

 

Inwerkingtreding 

Deze omgevingsvergunning pas in werking kan treden wanneer bij de omgevingsaanvraag een 

goedgekeurd saneringsplan/BUS-melding is gevoegd. (artikel 6.2c Wabo) 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken 

deel uitmaken van de vergunning. 

 

met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

 

 

mw. mr. A. Habets-Brunt 

Teamleider Vergunningen 
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Project omschrijving 

In de Randstad wordt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding gerealiseerd om in 

de toekomst voldoende capaciteit te kunnen bieden voor elektriciteitstransport in de regio. De 

hoogspanningsverbinding bestaat uit twee van elkaar te onderscheiden verbindingen. Het 

betreft de verbinding tussen Wateringen en Zoetermeer (Bleiswijk), de 'Zuidring', en de 

verbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer, de 'Noordring'. Deze vergunning ziet op een 

onderdeel van het tracé Noordring. 

 

Deelaspecten 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en): 

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo); 

- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 

2.1, lid 1, onder c, Wabo);  

- het maken, hebben of veranderen van een uitweg of  veranderen van het gebruik   

           daarvan (artikel 2.2, lid 1, onder e, Wabo) 

- tijdelijke ontheffing te verlenen met artikel 2.23, lid 1 Wabo voor het tijdelijke gebruik 

van werkstroken en tijdelijke werkwegen met bijbehorende uitritten en de tijdelijke 

verbindingen voor de Randstad 380 kV Noordring; 

 

Tijdelijke omgevingsvergunning (artikel 2.23 Wabo) 

De tijdelijke werkwegen, uitritten en de tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding bij mast 

123-124 moeten zijn verwijderd binnen 5 jaren na het onherroepelijk worden van deze 

omgevingsvergunning. De betrokken terreinen moeten na het verwijderen in de 

oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht (zoals aanwezig voorafgaand aan de 

vergunningverlening).  

 

Procedure  

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming 

voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn 

voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) 

gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de 

minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 

3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met 

toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, 

vierde lid, van de Wro. 
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 

380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) en dan specifiek voor het gedeelte tussen Vijfhuizen en 

Bleiswijk. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de 

hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring bevorderd. 

Onderhavig besluit is samen met een aantal andere besluiten als volgt voorbereid: 

 op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 

Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen 

en regionale dagbladen; 

 op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V 

gezonden; 

 het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij 

het ministerie van EZ en de Gemeente Alphen aan den Rijn; 

 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 

ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ 

bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, 

enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere 

insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart 

geïnformeerd. 

 

Zienswijzen en adviezen (ontwerp) 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten Inspraakpunt de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV 

Vijfhuizen-Bleiswijk (Noordring), Postbus 23, 2290 AA Wateringen 

 

Ter inzage legging 

Van *** t/m *** heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en zijn 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze 

gelegenheid is [wel / geen] gebruik gemaakt. 

 

Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n):  

P.M. 
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Algemene overwegingen  

 

Toetsing bestemmingsplan 

 

Opstijgpunt 123 

Opstijgpunt 123 ligt ten westen van Hazerswoude-Dorp en ten zuiden van het Westeinde. 

Ter plaatse van opstijgpunt 123 vigeert het inpassingsplan “Randstad 380 kV-verbinding 

Beverwijk- Zoetermeer (Bleiswijk), Noordring”, vastgesteld op 3 september 2012 en het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld op 29 april 2004 door de gemeenteraad van de 

toenmalige gemeente Rijnwoude. In het laatst genoemde plan zijn de gronden bestemd voor 

veeteelt, akkerbouw en vollegrondstuinbouw. Ten aanzien van opstijgpunt 123 komt de 

verharding en het hekwerk, met een hoogte van 3 m  zowel aan de oost- als westkant <11 

meter buiten de begrenzing van de bestemming ‘Bedrijf – Opstijgpunt’ te liggen. 

 

Tijdelijke verbindingen (150 kV) 

De tijdelijke verbindingen (150 kV) die buiten het rijksinpassingsplan vallen, betreffen de 

omleiding van de bestaande verbinding masten 53 en 54 (p_r380_nr_um4_p1_gem_ar_4)).  

Voor deze verbinding geldt dat deze vanaf het vierde kwartaal van 2015 tot 

bijna halverwege 2017 is voorzien maar met maximale uitloop tot 2019. Na de hiervoor 

genoemden periode worden de tijdelijke verbindingen weer verwijderd en is het vigerende 

bestemmingen weer van toepassing en zullen de onderliggende gronden in een later stadium 

weer voor de eigenlijke functies in de oorspronkelijk staat worden hersteld. 

 

Werkstroken en tijdelijke uitwegen  

De werkstroken betreffen tijdelijke werkstroken. Deze werkstroken met bijbehorende uit- 

wegen komen niet te liggen op gronden die zijn bestemd voor werkstroken. Deze werkstroken 

zijn benodigd voor het realiseren van de opstijgpunten. Zonder de werkstroken zijn de locaties 

van de opstijgpunten niet bereikbaar en is realisatie daarvan niet haalbaar. 

Omdat de werkstroken ook maar tijdelijk zijn, zullen de onderliggende gronden in een later 

stadium weer voor de eigenlijke functies in de oorspronkelijke staat worden hersteld. 

 

Voorschriften bij omgevingsvergunning V2014/255: 

  

Voorschriften inzake deelactiviteit het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 , onder  a 

Wabo): 

1. De werkzaamheden dienen binnen een termijn van 6 maanden na het onherroepelijk 

worden van de vergunning te worden aangevangen. 

 

2. De volgende werkzaamheden worden tenminste 2 werkdagen voor de aanvang gemeld aan 

het team Inspectie, afdeling Veiligheid Toezicht Handhaving: 

  • de aanvang van de werkzaamheden; 

  • het inbrengen van de funderingspalen; 

  • het storten van beton; 

  • het gereedkomen van de werkzaamheden; 
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  • gegevens van degene die de (bouw)werkzaamheden zal uitvoeren. 

Kennisgeving dient telefonisch: 14 0172, per mail: pbinspectie@aadr.nl of met de 

bijgevoegde formulieren te geschieden. 

 

3. Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die duurzaam gedurende de in NEN-

EN 1990 bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop  werkende 

krachten. Voor verbouw, het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van 

een bouwwerk, geldt het niveau zoals aangegeven in NEN 8700. 

De volgende aan te leveren gegevens en bescheiden moeten minimaal drie weken voor 

aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter toetsing aan de afdeling PDV, 

team Vergunningen worden voorgelegd: Constructie tekeningen en berekeningen: 

gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte, 

stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede 

van het bouwwerk zelf, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het 

constructieprincipe betreft. Indien de aanvraag via het omgevingsloket is ingediend 

moeten ook de constructieve tekeningen en berekeningen via het omgevingsloket worden 

ingediend. 

 

4. Bouwwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de 

gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een 

ander perceel, worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur 

uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.4 aangegeven 

dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen 

dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden. 

Tabel 8.3  

dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 - ≤ 80 dB(A) 

Maximale blootstellingsduur  onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 

 

5. Voorschriften ten aanzien van akoestisch onderzoek en ontheffing bouwlawaai: 

 dat, indien alsnog een ontheffing voor bouwlawaai op grond van de gemeentelijke APV 

vereist is, deze alsnog aangevraagd moet worden. 

 

6. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in 

geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 

verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet 

meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel 

B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006.  

 

7. Uit bodemonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse van mastlocatie 125 Hazerswoude-

Dorp (in bodemonderzoek nr. 90) sterk is verontreinigd. Indien sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging, zal op basis van de Wbb en de Wabo (art 6.2c) pas 

gebouwd/ontwikkeld mogen worden wanneer bij de omgevingsaanvraag (onderdeel 

bouwen) een door het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) goedgekeurd 

saneringsplan/BUS-melding is gevoegd. 
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8. Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens 

wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het 

Besluit bodemkwaliteit. 

 

9. Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 132: Werken in en met 

verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. 

 

10. Het voornemen om meer dan 50 m³ grond af te graven en/of meer dan 1.000 m³ 

grondwater te onttrekken moet de initiatiefnemer melden bij de Omgevingsdienst West-

Holland via het meldingsformulier Bodemverontreiniging. 

 

11. Het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand valt onder de Waterwet en moet gemeld 

worden bij het Waterschap. Het lozen van bemalingwater valt onder het Besluit lozen 

buiten inrichtingen. Meer informatie over de wijze van lozing en de meldingsplicht is te 

vinden op www.odwh.nl/bedrijven/water. 

 

12. Voor het toepassen van niet schone grond en/of schone grond (meer dan 50 m³) dient een 

melding te worden gedaan via www.meldgrond.nl. 

 

13. Indien uit de resultaten van de archeologische onderzoeken blijkt dat de werkzaamheden 

op bepaalde plekken onder archeologische begeleiding moeten worden uitgevoerd, dan 

geldt in ieder geval het volgende: 

 De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de 

bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). Dit PvE vormt een 

onderdeel van de vergunning en dient bij aanvraag te worden aangeleverd. 

 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie en door een daartoe gecertificeerd bedrijf (www.sikb.nl). 

 kosten voor archeologisch onderzoek en andere noodzakelijke maatregelen zijn 

voor rekening van de aanvrager/vergunninghouder. 

http://www.odwh.nl/bedrijven/water
http://www.meldgrond.nl/
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Toestemming inzake deelactiviteit Uitweg (art. 2.2 lid 1, sub e Wabo)  

 

Voorschriften inzake deelactiviteit  een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het 

gebruik daarvan te veranderen:  

 vrachtverkeerstromen door woonwijken (30 km/u) dient zoveel als mogelijk te worden 

tegengegaan in verband met de verkeersveiligheid en leefbaarheid; 

 bouwverkeer mag het gewone verkeer in de spits niet onnodig hinderen; 

 de werkstroken dienen zodanig te worden aangelegd dat geen schade aan de 

aanliggende gronden en opstallen zal plaatsvinden door het bouwverkeer; 

 alleen werkverkeer mag gebruik maken van de werkstroken om het werkterrein te 

bereiken; 

 in- en uitritten op de gebiedsontsluitingswegen verkeersveilig worden ingericht en 

zoveel mogelijk conflictvrij (geen linksafbewegingen, indien nodig keren op rotondes, 

in- en uitvoegstroken); 

 

1. Kosten aanleg : 

de kosten van de aanpassingen van de inrit, rijbaan, riolering, rijbaan, groenvak en het trottoir 

zijn voor rekening van de vergunninghouder.   

 

1. Tijdelijk opbreken 

Gemeente Alphen aan den Rijn mag de uitweg tijdelijk (laten) opbreken of blokkeren. Dit doen 

wij alleen om werkzaamheden uit te voeren aan of in de openbare weg. 

 

2. Definitief opbreken 

Als de uitweg niet meer wordt of kan worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor hij is 

aangelegd, kan de Gemeente Alphen aan den Rijn deze uitweg definitief verwijderen op kosten 

van de vergunninghouder. 

 

3. Voor wat betreft de aanleg en gebruik van de uitwegen naar de provinciale weg N209 en 

alle daarbij behorende (verkeers-)maatregelen, dient de houder van de vergunning uiterlijk 3 

maanden voor uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de 

verkeersmanager van het district Stedelijk Gebied van de provincie Zuid-Holland, de heer A.P. 

van den Bergh, tel. 070 – 441 63 38 of mobiel 06 – 11 90 77 66; 

 

4. Voor wat betreft de aanleg en gebruik van de uitwegen naar de gemeentelijk wegen en 

alle daarbij behorende (verkeers-)maatregelen, dient de houder van de vergunning uiterlijk 3 

maanden voor uitvoering van de werkzaamheden contact op te nemen met de 

verkeersmanager van de gemeente Alphen aan den Rijn, de heer C. Uffelie Muntjewerff, 

Casper, tel. 0172 – 48 4915; 

 

 

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) melden wij u dat uw persoonsgegevens 

uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.  
  


