
Kaag en Braassem  
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEITEN BOUWEN, UITVOEREN 

WERK OF WERKZAAMHEDEN, AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, 

KAPPEN EN UITWEG 

Kenmerk: W20140088 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem; 

gelezen de op 5 mei 2014 ingekomen aanvraag van TenneT TSO B.V., Utrechtseweg 

310, 6812 AR Arnhem, voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, 

kappen, uitvoeren werk of werkzaamheden, uitweg en afwijken van het 

bestemmingsplan ten behoeve van het verwijderen van groenopstanden, het 

aanleggen van tijdelijke en permanente uitwegen, het aanleggen van tijdelijke 

werkterreinen, het bouwen van permanente en tijdelijke hoogspanningsmasten en het 

inrichten van opstijgpunten voor het realiseren van een hoogspanningsverbinding ten 

behoeve van het Randstad 380 kV-project op diverse percelen to Nieuwe Wetering, 

Rijpwetering en Oud Ade binnen de gemeente Kaag on Braassem; 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub a en artikel 2.10 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (activiteit bouwen); 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub b en artikel 2.11 Wabo (activiteit 

uitvoeren werk of werkzaamheden); 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub c, artikel 2.12, eerste lid, sub a, 

sublid 1° en artikel 2.12, tweede lid Wabo (activiteit afwijken); 

gelet op het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, sub g en artikel 2.18 Wabo juncto artikel 

2, eerste lid van de Kapverordening Kaag en Braassem 2009 (activiteit kappen); 

gelet op het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, sub e on artikel 2.18 Wabo juncto artikel 

2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2009 (activiteit 

uitweg); 

gelet op het bepaalde in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); 

overwegende ten aanzien van de termiinstelling: 

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

besluitvorming voor dit project de rijkscoordinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is; 

dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV 

Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze 

procedure wordt geco6rdineerd door de minister van Economische Zaken (EZ); 
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dat 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 

doorlopen; 

dat dit besluit een van de besluiten is die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding 

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

tussen Vijfhuizen en Bleiswijk; 

dat daarom ook op dit besluit de rijkscoordinatieregeling van toepassing is; 

dat de Minister van EZ een gecoordineerde voorbereiding van de besluiten voor de 

hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) heeft 

bevorderd; 

dat het onderhavige besluit samen met een aantal andere besluiten als volgt is 

voorbereid: 

op 23 oktober 2014 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 23 oktober 2014 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan 

TenneT TSO B.V gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van 24 oktober 2014 tot en met 4 december 2014 

ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeente Kaag en Braassem; 

dat op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro dit 

besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekend worden 

gemaakt en dat de Minister van EZ daarvan tevens mededeling doet 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 geInformeerd; 

dat naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van 

de ontwerpbesluiten van de vierde fase voor de hoogspanningsverbinding Randstad 

380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) in totaal 37, waarvan 37 unieke, zienswijzen 

over de ontwerpbesluiten naar voren zijn gebracht; 

dat deze zienswijzen geanonimiseerd zijn verzameld in de 'Inspraakbundel 

Zienswijzen op Ontwerpbesluiten Randstad 380 kV Noordring: nieuwe 

hoogspanningsverbinding Beverwijk-Bleiswijk (fase 4) gedeelte Vijfhuizen-Bleiswijk';  

dat tegen het ontwerp van dit besluit tien zienswijzen kenbaar zijn gemaakt, welke in 

de voornoemde Inspraakbundel zijn opgenomen onder de nummers 4, 5, 18, 22, 23, 

25, 26, 27, 32 en 37; 
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dat in de 'Nota beantwoording zienswijzen hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV 

fase 4 (met kenmerk: Domus 15020788)' een samenvatting en beantwoording van 

deze zienswijzen is opgenomen waarvan de reactie niet is opgenomen in het besluit 

zeif; 

dat de beantwoording van de zienswijzen die zijn gericht op het ontwerp van dit besluit 

niet heeft geleid tot het aanbrengen van wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerpbesluit; 

dat de voornoemde Inspraakbundel en Nota beantwoording zienswijzen, voor zover 

deze zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uitmaken van 

dit besluit. 

overwegende ten aanzien van de activiteit bouwen: 

dat vergunning is gevraagd voor het bouwen van de hoogspanningsmasten 148 tot en 

met 162; 

dat op de hoogspanningsmasten 148 tot en met 152 en 155 tot en met 162 de 

medebestemming Leidingen Hoogspanning IV van het bestemmingsplan Buitengebied 

Kaag en Braassem West van toepassing is; 

dat op de hoogspanningsmasten 153 en 154 de bestemming Bedrijf Opstijgpunt van 

het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West van toepassing is; 

dat de hoogspanningsmasten 148 tot en met 161 voldoen aan de regels van het 

bestemmingsplan; 

dat de hoogspanningsmast 162 niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan 

vanwege het overschrijden van de maximale bouwhoogte; 

dat tevens vergunning is gevraagd voor het vervangen van de hoogspanningsmast 74; 

dat op deze hoogspanningsmast de bestemming Bedrijf Opstijgpunt van het 

bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West van toepassing is; 

dat binnen deze bestemming een hoogspanningsmast mag worden gebouwd waarbij 

de hoogte is beperkt tot de binnen deze bestemming gedefinieerde maximale 

bouwhoogte; 

dat ter plaatse geen maximale bouwhoogte is aangegeven en dat als gevolg daarvan 

de bouw van een hoogspanningsmast niet is toegestaan; 

dat op grond van het bepaalde in artikel 40.3 van de algemene bouwregels van het 

bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West medewerking tot de 

mogelijkheid behoort: voor een bouwwerk dat Iegaal aanwezig is op het tijdstip van 
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inwerkingtreding van het bestemmingsplan en dat volgens de bestemming is 

toegelaten, maar waarvan de bestaande maatvoering afwijkt van de 

maatvoeringsbepalingen in de bouwregels, mogen de bestaande maten als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

dat de aanvrager gegevens heeft overgelegd van de nu aanwezige mast 74 en dat hij 

heeft aangetoond dat met het ontwerpen van de nieuwe mast 74 de maatvoering 

(hoogte en breedte) van de bestaande mast 74 zal worden gerespecteerd en dat de 

nieuwe mast 74 bovendien op exact dezelfde locatie komt to staan als de oude mast; 

dat hiermee op basis van de genoemde planregel 40.3 het vervangen van de mast 74 

aisnog mogelijk wordt gemaakt; 

dat tevens vergunning is gevraagd voor het realiseren van de opstijgpunten exclusief 

de hoogspanningsmasten nabij de masten 153 en 154 (ten behoeve van de 380 kV 

verbinding) en nabij mast 74 (ten behoeve van de 150 kV verbinding); 

dat op de opstijgpunten de bestemming Bedrijf Opstijgpunt van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West van toepassing is; 

dat daarmee wordt voldaan aan de regels van het bestemmingsplan; 

dat voorts vergunning is gevraagd voor het bouwen van een tijdelijk portaal nabij mast 

74 ten behoeve van de tijdelijke omleiding in de 150 kV verbinding; 

dat op deze hoogspanningsmast de bestemming Bos van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West van toepassing is; 

dat binnen deze bestemming de bouw van een dergelijk portaal niet is toegestaan; 

dat deze aanvraag op dit punt ingevolge artikel 2.10, tweede lid Wabo moet worden 

gezien als een aanvraag voor de activiteit afwijken van de regels van het 

bestemmingsplan, waarvoor wij verwijzen naar onze overwegingen bij deze activiteit; 

dat aan de bouw van de diverse bouwwerken kan worden meegewerkt omdat wordt 

voldaan aan de voorschriften van de Bouwverordening en het Bouwbesluit; 

overwegende ten aanzien van de activiteit uitvoeren werk of werkzaamheden: 

dat vergunning is gevraagd voor het aanleggen van permanente wegen; 

dat ter plaatse het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem met de 

bestemming Leidingen - Hoogspanning II van toepassing is; 

dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de regels van het 

bestemmingsplan; 
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dat vergunning is gevraagd voor het aanleggen van tijdelijke uitwegen, tijdelijke 

werkwegen en tijdelijke werkterreinen; 

dat ter plaatse het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West van 

toepassing is met de bestemmingen Agrarisch met waarden - Landschapswaarden, 

Agrarisch met waarden - natuur- en landschapswaarden, Bedrijf, Bos, Groen, Natuur, 

Verkeer, Verblijfsrecreatie en Water; 

dat de werkzaamheden in strijd zijn met de regels van deze bestemmingen, met 

uitzondering van de bestemming Verkeer; 

dat zowel de medewerker verkeer- en vervoer als de afdeling openbare ruimte terzake 

een positief advies onder voorwaarden hebben uitgebracht; 

dat de aanvraag op dit punt ingevolge artikel 2.10, tweede lid Wabo moet worden 

gezien als een aanvraag voor de activiteit afwijken van de regels van het 

bestemmingsplan, waarvoor wij verwijzen naar onze overwegingen bij deze activiteit; 

dat vergunning is gevraagd voor het verwijderen van groenopstanden nabij de 

Hanepoel; 

dat ter plaatse het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West met o.a. 

de bestemming Natuur van toepassing is; 

dat het ingevolge deze bestemming verboden is zonder omgevingsvergunning voor de 

activiteit uitvoeren werk of werkzaamheden bomen of andere opgaande beplanting te 

verwijderen, te kappen, te rooien of te beschadigen; 

dat deze werken slechts toelaatbaar zijn indien daardoor de natuur- en 

landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast; 

dat de aanvrager een Landschapsplan heeft overlegd waarin wordt ingegaan op de 

inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van 

de nieuwe verbinding; 

dat deze inrichtingsmaatregelen zijn onderbouwd vanuit de relevante milieuaspecten 

(zoals landschap en cultuurhistorie, natuur en water); 

dat hun college kan instemmen met de te nemen inrichtingsmaatregelen en 

concludeert dat de natuur- en landschapswaarden hierdoor niet onevenredig worden 

aangetast; 

overwegende ten aanzien van de activiteit afwijken: 

dat op de aanvraag de regels van het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en 

Braassem West van toepassing zijn; 
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dat de aanvraag in strijd is met deze bestemmingsplanregels omdat: 

a. op gronden met de bestemming Leiding - Brandstof (artikelen 25.2 en 25.4) alleen 

ten behoeve van die bestemming mag worden gebouwd en werken en 

werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en dat ten behoeve van andere 

bestemmingen alleen mag worden gebouwd indien dit betrekking heeft op 

vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken waarbij de 

oppervlakte, voor zo ver gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik 

wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

b. op gronden met de bestemming Leiding - Gas - 1 (artikelen 26.2 en 26.4) alleen ten 

behoeve die bestemming mag worden gebouwd en werken en werkzaamheden 

mogen worden uitgevoerd en dat ten behoeve van andere bestemmingen alleen 

mag worden gebouwd indien dit betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte, voor zo ver 

gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering; 

c. op gronden met de bestemming Leiding - Gas - 2 (artikelen 27.2 en 27.4) alleen ten 

behoeve die bestemming mag worden gebouwd en werken en werkzaamheden 

mogen worden uitgevoerd en dat ten behoeve van andere bestemmingen alleen 

mag worden gebouwd indien dit betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte, voor zo ver 

gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering; 

d. op gronden met de bestemming Leiding - Riool (artikelen 32.2 en 32.4) alleen ten 

behoeve die bestemming mag worden gebouwd en werken en werkzaamheden 

mogen worden uitgevoerd en dat ten behoeve van andere bestemmingen alleen 

mag worden gebouwd indien dit betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte, voor zo ver 

gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering; 

e. op gronden met de bestemming Leiding - Water (artikelen 33.2 en 33.4) alleen ten 

behoeve die bestemming mag worden gebouwd en werken en werkzaamheden 

mogen worden uitgevoerd en dat ten behoeve van andere bestemmingen alleen 

mag worden gebouwd indien dit betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte, voor zo ver 

gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering; 

f. op gronden met de bestemming Waterstaat - Waterkering (artikelen 38.2 en 38.4) 

alleen ten behoeve die bestemming mag worden gebouwd en werken en 

werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en dat ten behoeve van andere 

bestemmingen alleen mag worden gebouwd indien dit betrekking heeft op 

vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken waarbij de 

oppervlakte, voor zo ver gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik 

wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

g. op gronden met de bestemming Vrijwaringszone - Molenbiotoop (artikel 42.1, sub 

a) alleen mag worden gebouwd indien de molenbiotoop wordt gerespecteerd en 

daarom niet hoger zal worden gebouwd dan 1/100 van de afstand van het 
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bouwwerk en de beplanting tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf het 

onderste punt van de verticaal staande wiek; 

h. op gronden met de bestemming Leidingen Hoogspanning IV (artikel 31.2, lid a, sub 

1) alleen hoogspanningsmasten mogen worden gebouwd met een hoogte zoals ter 

plaatse middels de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is aangegeven; 

i. ter plaatse van de bestemming Bos geen tijdelijke hoogspanningsmast mag worden 

gebouwd; 

j. ter plaatse van de bestemmingen Agrarisch met waarden -Landschapswaarden, 

Agrarisch met waarden natuur- en landschapswaarden, Bedrijf, Bos, Groen, Natuur, 

Verkeer, Verblijfsrecreatie en Water de aanleg van tijdelijke uitwegen, tijdelijke 

werkwegen en tijdelijke werkterreinen niet is toegestaan; 

dat daarvan bij de gevallen onder a) tot en met f) geen sprake is omdat wordt 

gebouwd ten behoeve van de medebestemming en er geen sprake is van vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken; 

dat daarvan in het geval onder g) geen sprake is omdat hoger wordt gebouwd dan de 

molenbiotoop toelaat; 

dat daarvan in het geval onder h) geen sprake is omdat de aangevraagde mast (met 

mastnummer 162) eon meter hoger wordt gebouwd dan de bouwregels toe staan; 

dat voor het geval onder i) de aanvrager middels het indienen van een aanvraag voor 

het bouwen van het tijdelijke portaal nabij mast 74 ingevolge artikel 2.12, tweede lid 

Wabo heeft verzocht om tijdelijk af to wijken van de regels van het bestemmingsplan; 

dat voor de strijdigheid onder j) de aanvrager middels een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor de aanleg van tijdelijke uitvvegen, - werkwegen on - 

werkterreinen ingevolge artikel 2.12, tweede lid Wabo heeft verzocht om tijdelijk af to 

mogen wijken van de regels van het bestemmingsplan; 

dat artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 1° van de Wabo de mogelijkheid biedt om een 

omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan toch to verlenen, met 

toepassing van de in dat bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking 

(binnenplanse afwijking); 

dat dientengevolge medewerking kan worden verleend aan het bouwplan op basis van 

de navolgende regels van het voornoemde bestemmingsplan: 

a. artikel 25.3: het bevoegd gezag kan afwijken indien de bij de betrokken bestemming 

behorende regels in acht worden genomen en het belang van de leiding niet 

onevenredig wordt geschaad; ter beoordeling dient het bevoegd gezag hiertoe een 

schriftelijk advies van de leidingbeheerder to vragen; 

b. artikel 26.3: het bevoegd gezag kan afwijken indien de veiligheid van de 

transportleiding en energieleveringszekerheid niet worden geschaad on vooraf een 

schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of de 

belangen niet worden geschaad on welke beperkingen en voorschriften dienen to 

worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade; 

Zaaknummer: W20140088 Pagina 7 van 22 



.04P 

Kaag en Bitl§sem 

c. artikel 27.3: het bevoegd gezag kan afwijken indien de veiligheid van de betrokken 

leiding niet wordt geschaad en vooraf een schriftelijk advies is ingewonnen bij de 

leidingexploitant; 

d. artikel 32.3: het bevoegd gezag kan afwijken indien de bij de betrokken bestemming 

behorende regels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) niet 

onevenredig wordt geschaad; ter beoordeling hiervan moet de aanvrager een 

schriftelijk advies van de leidingbeheerder aanleveren; 

e. artikel 33.3: het bevoegd gezag kan afwijken indien de bij de betrokken bestemming 

behorende regels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) niet 

onevenredig wordt geschaad; ter beoordeling hiervan moet de aanvrager een 

schriftelijk advies van de leidingbeheerder aanleveren; 

f. artikel 38.3: het bevoegd gezag kan afwijken indien de bij de betrokken bestemming 

behorende regels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang niet 

onevenredig wordt geschaad; ter beoordeling hiervan moet de aanvrager een 

schriftelijk advies van de leidingbeheerder aanleveren; 

g. artikel 42.1, sub d: het bevoegd gezag kan hiervan afwijken indien de vrije 

windgang of het zicht op de molen al zijn beperkt en de windvang en het zicht niet 

verder worden beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing dan wel indien 

een strikte toepassing van de hiervoor benoemde afstands- en of hoogtematen de 

belangen in verband met de op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden; 

h. artikel 43.1, sub a: het bevoegd gezag kan afwijken van maten (waaronder 

percentages) met ten hoogste 10% mits daardoor geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken; 

dat hiertoe een advies is gevraagd bij c.q. een onderbouwing is aangeleverd door: 

a. het Ministerie van Defensie: dit heeft op 11 juli 2014 een positief advies onder 

voorwaarden uitgebracht; 

b. de Gasunie: deze heeft op 5 augustus 2014 een positief advies onder voorwaarden 

uitgebracht; 

c. Pipeline-Control: deze heeft op 20 augustus 2014 een positief advies onder 

voorwaarden uitgebracht; 

d. het Hoogheemraadschap van Rijnland: dit heeft op 14 augustus 2014 aangegeven 

dat de werken en werkzaamheden vergunningplichtig zijn op grond van de Keur en 

dat hiervoor een Watervergunning moet worden aangevraagd; zo een aanvraag 

maakt deel uit van het onderhavige vergunningencluster en het voornemen is om 

hierop, onder het stellen van voorwaarden, positief te besluiten; 

e. de aanvrager: deze heeft overleg gevoerd met Oasen en Oasen heeft op 1 

september 2014 aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het uitvoeren van de 

werkzaamheden; 

f. het Hoogheemraadschap van Rijnland: dit heeft op 14 augustus 2014 aangegeven 

dat de werken en werkzaamheden vergunningplichtig zijn op grond van de Keur en 

dat hiervoor een Watervergunning moet worden aangevraagd; zo een aanvraag 

maakt deel uit van het onderhavige vergunningencluster en het voornemen is om 

hierop, onder het stellen van voorwaarden, positief te besluiten; 

g. de aanvrager: deze heeft een Rapportage Molenbiotoop overlegd waarin de relatie 

tussen de aanleg van de verbinding en de molens wordt belicht; de conclusie in 
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deze rapportage is dat inpassing van het trace binnen de molenbiotopen mogelijk 

is, onder het bieden van compensatie; 

h. de aanvrager: deze heeft onderbouwd dat het hoger bouwen van de betreffende 

mast noodzakelijk is in verband met de vereiste doorvaarthoogte en de 

veiligheidsmarge bij de Ringvaart; 

dat derhalve in beginsel gebruik gemaakt kan worden van de bovengenoemde 

binnenpianse afwijkingsmogelijkheid van de Wabo resp. van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West; 

dat de aanvraag om omgevingsvergunning voor wat betreft de gevallen a) tot en met 

g) tevens is getoetst aan het gemeentelijke Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening, 

voor wat betreft het gestelde in hoofdstuk 4, Binnenplanse afwijkingen, Beleidsregel 1 

Specifieke binnenpianse afwijkingsmogelijkheden; 

dat hierbij het volgende is overwogen: Beleidsregel 1 stelt dat in geval van een 

specifieke binnenpianse afwijkingsmogelijkheid een omgevingsvergunning voor het 

binnenplans afwijken van het bestemmingsplan wordt verleend indien I) voldaan wordt 

aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden on II) er sprake is van 

een zorgvuldige ruimtelijke afweging; 

dat voor onderhavig bouwplan geldt dat 

ad I) hierboven reeds is omschreven dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan; 

ad II) gezien het specifieke karakter van deze binnenpianse afwijking de genoemde 

`zorgvuldige ruimtelijke afweging' achterwege kan blijven, aangezien de 

toelichting op Beleidsregel 1 hierover stelt dat de specifieke 

afwijkingsbevoegdheid bewust on naar aanleiding van een zorgvuldige 

overweging is opgenomen in het bestemmingsplan en dat de wenselijkheid in zo 

een geval voldoende is vastgesteld; 

dat de aanvraag om omgevingsvergunning voor wat betreft het geval onder h) tevens 

is getoetst aan het gemeentelijke Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening, voor wat 

betreft het gestelde in hoofdstuk 4, Binnenplanse afwijkingen, Beleidsregel 2 

Algemene binnenpianse afwijkingsmogelijkheden; 

dat hierbij het volgende is overwogen: Beleidsregel 2 stelt dat in geval van een 

algemene binnenpianse afwijkingsmogelijkheid een omgevingsvergunning voor het 

binnenplans afwijken van het bestemmingsplan wordt verleend indien I) voldaan wordt 

aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden en II) er sprake is van 

een zorgvuldige ruimtelijke afweging; 

dat voor onderhavig bouwplan geldt dat 

ad I) hierboven reeds is omschreven dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan; 

ad II) in dit specifieke geval de genoemde `zorgvuldige ruimtelijke afweging' 

achterwege kan blijven, aangezien de toelichting op Beleidsregel 2 hierover stelt 

dat ingeval van een specifieke noodzaak de algemene 10%-regeling bij een 

maatschappelijke voorziening on bedrijfsvoering kan worden toegepast; daarvan 
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is hier sprake: de onderbouwing van de aanvrager en de naar rato geringe 

overschrijding qua maatvoering doet hun college vaststellen dat de dat de 

wenselijkheid in dit geval voldoende is vastgesteld; 

dat een en ander tot de conclusie heeft geleid dat aan de randvoorwaarden wordt 

voldaan en er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening, zodat de aanvraag 

past binnen het Afwijkingenbeleid; 

dat artikel 2.12, tweede lid van de Wabo de mogelijkheid biedt om een 

omgevingsvergunning die in strijd is met de regels van het bestemmingsplan toch te 

verlenen met toepassing van de regels inzake tijdelijk afwijken; 

dat de aanvraag om omgevingsvergunning wat betreft de gevallen i) en j) tevens is 

getoetst aan het gemeentelijke Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening, voor wat betreft 

het gestelde in hoofdstuk 7, Tijdelijke afwijkingen, Beleidsregel 18 Tijdelijk afwijken 

van het bepaalde in het bestemmingsplan; 

dat hierbij het volgende is overwogen: Beleidsregel 18 stelt dat in geval van een 

tijdelijke afwijkingsmogelijkheid een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan wordt verleend indien I) er sprake is van een tijdelijke 

behoefte en II) er sprake is van een zorgvuldige ruimtelijke afweging; 

dat voor de onderhavige aanvraag geldt dat 

ad I) de tijdelijkheid van de werken en werkzaamheden wordt geborgd doordat deze 

slechts aanwezig zullen zijn gedurende de periode dat de permanente werken 

en werkzaamheden in uitvoering zijn; verder zullen aan de vergunning 

voorwaarden worden verbonden ten aanzien van de koppeling in tijd tussen de 

tijdelijke en permanente werkzaamheden; 

ad II) de aanvrager een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing heeft overgelegd waarin 

wordt ingegaan op alle ruimtelijke en functionele aspecten en de 

milieutechnische, beleidsmatige en financiele aspecten zoals die ook in 

Hoofdstuk 3 van het Afwijkingenbeleid aan de orde worden gesteld; de conclusie 

Iuidt dat de voorgestane ontwikkeling met betrekking tot diverse milieuaspecten, 

flora- en fauna, archeologie, water, geluid, luchtkwaliteit, bodem en leidingen 

geen negatieve invloed heeft op haar omgeving en dat de voorgenomen 

ontwikkeling tevens maatschappelijk en economisch uitvoerbaar wordt geacht; 

dat naar aanleiding van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er 

geen belemmeringen voor de tijdelijke voorgenomen ontwikkeling zijn; 

tevens heeft de aanvrager een Landschapsplan overgelegd waarin wordt 

ingegaan op de inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke 

aanvaardbaarheid van de nieuwe verbinding; deze inrichtingsmaatregelen zijn 

onderbouwd vanuit de relevante milieuaspecten zoals landschap en 

cultuurhistorie, natuur en water; hun college kan instemmen met de te nemen 

inrichtingsmaatregelen en concludeert dat de natuur- en landschapswaarden 

hierdoor niet onevenredig worden aangetast; 
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dat een en ander Ieidt tot de conclusie dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan en 

er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening, zodat de aanvraag past binnen 

het Afwijkingenbeleid; 

overwegende ten aanzien van de activiteit kappen: 

dat de to vellen groenopstanden deel uitmaken van een eenrijige beplanting langs 

Iandbouwgronden of wegen en deze uit een andere soort bestaan dan niet-geknotte 

populieren of wilgen; 

dat het vellen van de groenopstanden noodzakelijk is vanwege de tijdelijke en 

permanente werken en werkzaamheden in verband met de aanleg van de 

hoogspanningslijn; 

gelet op de inhoud van het door de aanvrager overgelegde Landschapsplan; 

dat kan worden ingestemd met het verwijderen van de groenopstanden, de in het 

Landschapsplan opgenomen inrichtingsmaatregelen en de compensatie van de 

groenopstanden; 

overwegende ten aanzien van de activiteit uitweg: 

dat de aanvrager vergunning heeft gevraagd voor de aanleg van zowel permanente 

als tijdelijke uitwegen; 

dat de permanente uitwegen dienen voor de ontsluiting van de opstijgpunten nabij de 

hoogspanningsmasten 153 en 154 die deel uitmaken van dit project; 

dat ten behoeve van de uitweg nabij hoogspanningsmast 153 gebruik wordt gemaakt 

van wegen en gronden die in beheer zijn bij de Provincie Zuid-Holland; 

dat de provincie Zuid-Holland op 28 juli 2014 een positief advies onder voorwaarden 

heeft uitgebracht; 

dat ten behoeve van de uitweg nabij hoogspanningsmast 154 gebruik wordt gemaakt 

van wegen en gronden die in beheer zijn bij de gemeente Kaag en Braassem; 

dat zowel de medewerker verkeer- en vervoer als de afdeling openbare ruimte terzake 

een positief advies onder voorwaarden hebben uitgebracht; 

dat zij van mening zijn dat de aanleg van de permanente uitwegen acceptabel is, maar 

dat wel aandacht moet worden besteed aan de voorrangssituatie (om to voorkomen 

dat er een gelijkwaardige kruising ontstaat) en de wijze van verharden van de uitweg; 

dat de bruikbaarheid en het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming 

van het uiterlijk aanzien van de omgeving en de bescherming van groenvoorzieningen 

in de gemeente door de aanleg van de permanente uitwegen niet worden geschaad; 
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dat de tijdelijke uitwegen dienen voor de bereikbaarheid van de tijdelijke werkwegen 

en - werkterreinen die noodzakelijk zijn voor de realisering van het project; 

dat ten behoeve van deze uitwegen gebruik wordt gemaakt van wegen en gronden die 

in beheer zijn bij de gemeente Kaag en Braassem en de Provincie Zuid-Holland; 

dat de bruikbaarheid en het veilig en doelmatig gebruik van de weg, de bescherming 

van het uiterlijk aanzien van de omgeving en de bescherming van groenvoorzieningen 

in de gemeente door de aanleg van de tijdelijke uitwegen niet worden geschaad; 

overwegende ten aanzien van andere aspecten: 

dat de aanvrager een archeologisch rapport heeft laten opstellen; 

dat met de inhoud van deze rapportage kan worden ingestemd en dat diengevolge 

geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is; 

overwegende ten aanzien van de nummeraanduiding: 

dat op grond van de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) alle 

verblijfsobjecten moeten worden geregistreerd en worden voorzien van een adres; dat 

een verblijfsobject het kleinste gedeelte is dat zich bevindt binnen een of meerdere 

panden, die zijn geschikt voor woon-, bedrijfsmatige-, of recreatieve doeleinden; dat 

het verblijfsobject betreedbaar moet zijn via een eigen toegang vanaf de openbare 

weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte; dat er ook sprake moet zijn van een 

eenheid van gebruik die zelfstandig onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke 

rechtshandelingen, zoals koop of verkoop; 

dat binnen de hoogspanningsverbinding t.b.v. het Randstad 380 kV-project twee 

veldhuisjes worden opgericht (een bij het opstijgpunt bij mast 153 en eon bij het 

opstijgpunt bij mast 154); 

dat deze veldhuisjes als verblijfsobject voldoen aan alle bovenvermelde criteria en hun 

college daarom verplicht is aan het verblijfsobject een adres toe te kennen; 

overwegende ten aanzien van het benoemen van de openbare ruimte: 

dat het pas mogelijk is om een nummeraanduiding toe te kennen als de openbare 

ruimte als zodanig is benoemd en daaraan een straatnaam is toegekend; 

dat aan de weg nabij het opstijgpunt bij mast 153 nog geen straatnaam is toegekend; 

overwegende ten aanzien van de tiidelijkheid van diverse werken en werkzaamheden: 

dat diverse werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn om de permanente werken 

en werkzaamheden uit te kunnen uitvoeren; 
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dat de aanvrager in de aanvraag om omgevingsvergunning geen termijn van 

instandhouding heeft aangegeven; 

dat op grond van het bepaalde in artikel 5.18 Bor de termijn voor het in stand laten van 

werken en werkzaamheden die voorzien in een tijdelijke behoefte maximaal vijf jaar mag 

zijn; 

dat de aanvrager uit het oogpunt van technische optimalisatie en uniformering van 

stukken en tekeningen bij alle vergunningaanvragen binnen de uitvoeringsmodule 4e  

fase, na de publicatie van het ontwerpbesluit diverse aangepaste rapportages en 

tekeningen heeft ingediend; 

dat bij de beoordeling aan het bovengenoemde toetsingskader van alle activiteiten en 

alle overige aspecten sprake is van veranderingen van ondergeschikte aard; 

dat deze beoordeling geen aanleiding vormt om inhoudelijk wijzigingen in dit besluit 

aan te brengen ten opzichte van het ontwerp; 

dat wij hebben geconstateerd dat in de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 

Kaag en Braassem West een omissie is opgetreden ten aanzien van het verplicht 

overnemen van regels vanuit het lnpassingsplan 'Randstad 380 kV verbinding 

Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk)', waardoor de algemene gebruiksregel uit het 

lnpassingsplan (artikel 13.1, sub b) wat betreft de landschappelijke inpassing van de 

verbinding onvoldoende geborgd; 

dat dit voor ons aanleiding is om de voorwaarde 16w die is verbonden aan het 

ontwerpbesluit in overeenstemming te brengen met de voornoemde gebruiksregel 

vanuit het lnpassingsplan; 

B ESLUITEN: 

1. af te wijken volgens artikel 25.3 van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 25.2 van de regels van voornoemd 

bestemmingsplan; 

2. af te wijken volgens artikel 26.3 van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 26.2 van de regels van voornoemd 

bestemmingsplan; 

3. af te wijken volgens artikel 27.3 van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 27.2 van de regels van voornoemd 

bestemmingsplan; 
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4. af te wijken volgens artikel 32.3 van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 32.2 van de regels van voornoemd 

bestemmingsplan; 

5. af te wijken volgens artikel 33.3 van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 23.2 van de regels van voornoemd 

bestemmingsplan; 

6. af te wijken volgens artikel 38.3 van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 38.2 van de regels van voornoemd 

bestemmingsplan; 

7. af te wijken volgens artikel 42.1, sub d van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 42.1, sub b van de regels van 

voornoemd bestemmingsplan; 

8. af te wijken volgens artikel 43.1, sub a van de regels van het bestemmingsplan 

Buitengebied Kaag en Braassem West juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, sublid 

1° van de Wabo van het bepaalde in artikel 31.2, lid a, sub a van de regels van 

voornoemd bestemmingsplan; 

9. tijdelijk af te wijken volgens artikel 2.12, tweede lid Wabo van de regels van het 

bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West voor het bouwen van 

het tijdelijke portaal nabij mast 74; 

10. tijdelijk af te wijken volgens artikel 2.12, tweede lid Wabo van de regels van het 

bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West voor de aanleg van 

tijdelijke uitwegen, tijdelijke werkwegen en tijdelijke werkterreinen; 

11. omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen, uitvoeren werk of 

werkzaamheden, afwijken van het bestemmingsplan, kappen en uitweg, ten 

behoeve van het realiseren van een hoogspanningsverbinding voor het Randstad 

380 kV-project, behoudens rechten van derden, overeenkomstig de hierbij 

behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen en met inachtneming van de 

algemene bepalingen van het Bouwbesluit; 

12. aan het veldhuis bij het opstijgpunt bij mast 154 de nummeraanduiding 

Blauwemolenweg 2 in Rijpwetering toe te kennen; 

13. aan het veldhuis bij het opstijgpunt bij mast 153 de nummeraanduiding 

Provincialeweg 2 in Rijpwetering toe to kennen; 
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14. de openbare ruimte bij het opstijgpunt bij mast 153 te benoemen als 

Provincialeweg te Rijpwetering; 

15. de volgende documenten als gewaarmerkte stukken met het besluit mee te sturen: 

met stempeldatum ontvangst d.d. 5 mei 2014: 

• aanvraagformulier activiteiten bouwen, afwijken, uitvoeren werk en 

werkzaamheden (tijdelijke uitwegen, wegen en werkterreinen) en kappen; 

• tracekaart Randstad 380 kV Noordring VKT5.0 (12-02-2014); 

• situatietekening met kadastrale aanduiding VKT5.0 blad 1 (18-04-2014); 

• situatietekening met kadastrale aanduiding VKT5.0 blad 2 (18-04-2014); 

• situatietekening met kadastrale aanduiding VKT5.0 blad 3 (18-04-2014); 

• situatietekening met kadastrale aanduiding VKT5.0 blad 4 (18-04-2014); 

• situatietekening met kadastrale aanduiding VKT5.0 blad 5 (18-04-2014); 

• situatietekening met kadastrale aanduiding VKT5.0 blad 6 (18-04-2014); 

• trace en lengteprofiel KEMA mast 158 tot en met 172 blad 5 (07-02-2014); 

• trace en lengteprofiel KEMA mast 150 tot en met 157 blad 6 (07-02-2014); 

• trace en lengteprofiel KEMA mast 139 tot en met 150 blad 7 (07-02-2014); 

• mastenlijst Kaag en Braassem; 

• tekening masttype W2E350+0 Volkers Wessels Telecom MS20120025/02 

(14-08-2012); 

• tekening masttype W2E400+0 Volkers Wessels Telecom MS20120025/03 

(14-08-2012); 

• tekening masttype W2E400+5 Volkers Wessels Telecom MS20120025/06 

(14-08-2012); 

• tekening masttype W2S400+5 Volkers Wessels Telecom MS20120025/10 

(30-01-2014); 

• tekening masttype W2S350+5 Volkers Wessels Telecom MS20120025/12 

(30-01-2014); 

• tekening masttype W2H400+15 Volkers Wessels Telecom MS-0004/10 

(11-01-2013); 

• tekening masttype W2S400+24 Volkers Wessels Telecom MS-0004/13 

(30-01-2014); 

• tekening mastfundatie type A R3N-TEK-0019 (04-10-2013); 

• tekening mastfundatie type B R3N-TEK-0020 (04-10-2013); 

• tekening mastfundatie type C R3N-TEK-0021 (04-10-2013); 

• tekening mastfundatie type D R3N-TEK-0022 (04-10-2013); 

• tekening mastfundatie type F R3N-TEK-0023 (04-10-2013); 

• tekening damwandconstructies t.b.v. mastfundaties 161 en 162 R3N-TEK-0024 

(04-04-2014) 

• tekening aansluiting tijdelijke en permanente werkwegen op bestaande weg 

R3N-TEK-0033 (11-10-2013); 

• tekening aansluiting tijdelijke en permanente werkwegen op bestaande weg 

met fietspad R3N-TEK-0034 (01-11-2013); 

• tekening veldhuis bij opstijgpunten R3N-TEK-0084 (01-11-2013); 

• tekening aanzicht opstijgpunten R3N-TEK-0136 (01-11-2013); 

• rapportage ontwerp omleiding M74 R3N-OWR-0051 (25-04-2014); 

• tekening tijdelijke mast 74 R3N-TEK-0182 (17-02-2014); 
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• VNB-plan R3N-PLA-0005 (06-08-2013); 

• planning omleiding R3N-PLN-009 (15-04-2014); 

• planning tijdelijke hoogspanningsverbinding versie 20140428; 

• tekening tijdelijke en permanente toegangswegen bouwplaatsinrichting 

mastlocaties type A, B en C R3N-TEK-0026 (01-11-2013); 

• tekening tijdelijke en permanente werkwegen opbouw bouwwegen R3N-TEK-

0029 (04-10-2013); 

• tekening kruising permanente werkwegen en watergangen bij opstijgpunt 

OSP4 R3N-TEK-0094 (04-10-2013); 

• tekening kruising permanente werkwegen en watergangen bij opstijgpunt 

OSP5 R3N-TEK-0095 (01-04-2014); 

met stempeldatum ontvangst d.d. 28 juli 2014: 

• tekening bestaande mast 74 masttype DD (25-02-1986); 

met stempeldatum ontvangst d.d. 29 juli 2014: 

• Nota van wijziging archeologisch advies Hazenberg (01-02-2012); 

• Bijlage 2 Rijksinpassingsplan Analyse gevoelige objecten magneetveldzone; 

• Bijlage 3 Rijksinpassingsplan Landschapsplan Landschap in Verandering 

(23-08-2012); 

• Bijlage 10 Rijksinpassingsplan Advies molenbiotopen Vollmer en Partners 

(03-05-2012); 

met stempeldatum ontvangst d.d. 30 juli 2014: 

• brief TenneT diverse aanvullende gegevens (29-07-2014); 

met stempeldatum ontvangst d.d. 11 augustus 2014: 

• aanvraagformulier uitvoeren werk of werkzaamheden (m.b.t. verwijderen 

groenopstanden); 

• bomeninventarisatie R3N-LST-0013 (02-07-2014); 

• notitie kappen bomen R3N-MEM-0002 (13-05-2014); 

• tekening tijdelijke bouwwegen Kaag en Braassem VKT5.0, blad 1 

(29-04-2014); 

• tekening tijdelijke bouwwegen Kaag en Braassem VKT5.0, blad 2 

(29-04-2014); 

• tekening tijdelijke bouwwegen Kaag en Braassem VKT5.0, blad 3 

(29-04-2014); 

• tekening tijdelijke bouwwegen Kaag en Braassem VKT5.0, blad 4 

(29-04-2014); 

• tekening tijdelijke bouwwegen Kaag en Braassem VKT5.0, blad 5 

(29-04-2014); 

• Ruimtelijke onderbouwing Kuiper Compagnons BV Tijdelijke werkstroken en 

tijdelijke verbinding 150 kV 870.008.01 (09-07-2014); 

• bodemonderzoek Tauw mastlocaties en ondergrondse kabeltraces R001- 

1206786MBQ-agv-V01-NL (31-07-2013); 

• aanvullend bodemonderzoek Tauw mastlocaties 161 en 162 R001- 

1222212H LM-agv-V01-NL (13-06-2014); 
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• archeologisch advies Hazenberg TenneT_R380kV-N_DEF_20100511_LB  

(11-05-2010) 

• tekening inrichting opstijgpunt bij mast 154 R3N-TEK-0039 (31-07-2014); 

• tekening inrichting opstijgpunt bij mast 153 R3N-TEK-0040 (31-07-2014); 

• tekening inrichting opstijgpunt bij mast 74 R3N-TEK-0083 (30-07-2014); 

met stempeldatum ontvangst d.d. 11 februari 2015: 

• brief TenneT diverse veranderingen in de aanvraag (10-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 1 R3N-TEK-0001 (06-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 2 R3N-TEK-0002 (06-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 3 R3N-TEK-0003 (06-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 4 R3N-TEK-0004 (06-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 5 R3N-TEK-0005 (06-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 6 R3N-TEK-0123 (06-02-2015); 

• overzichtstekening werkzaamheden blad 7 R3N-TEK-0006 (06-02-2015); 

• logistiek plan R3N-PLA-0004 (08-04-2014); 

16. aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden en kennisgevingen to 

verbinden: 

a. de vergunninghouder moet bij de aanvang en het gereed komen van de 

werkzaamheden het team Dienstverlening, toezicht en handhaving hiervan in 

kennis stellen; 

b. er moet worden gebouwd volgens de voorschriften van het Bouwbesluit en de 

Bouwverordening; 

c. voor aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten de statische 

berekening(en) / constructieve bouwtekening(en) worden uitgevoerd of 

gecontroleerd door een door de gemeente als deskundig aangewezen 

constructiebureau. Een lijst met de constructiebureaus die deze 

werkzaamheden uitvoeren is to vinden op onze website: 

www.kaagenbraassem .nl/constructievegegevens. Er mag pas met de bouw 

gestart worden nadat een exemplaar van de constructieve gegevens (het 

andere exemplaar is voor de aanvrager zelf) on het formulier melding aanvang 

werkzaamheden bij de gemeente Kaag on Braassem tijdig zijn ingediend 

(minimaal twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden). Let op: de 

tekening(en) behorende bij de vergunning moet(en) ook de basis zijn voor de 

uitwerking van de constructie. Elke constructieve wijziging zal leiden tot een 

nieuwe aanvraag omgevingsvergunning aangezien dit altijd ingrijpende 

wijzigingen zijn. Indien de constructieve gegevens zijn opgesteld door een 

constructiebureau dat niet door de gemeente als deskundig constructiebureau 

is aangewezen, is het noodzakelijk om deze alsnog door een dergelijk bureau 

to laten controleren en goedkeuren. De kosten hiervoor zijn voor rekening van 

de aanvrager. Voor meer informatie over de werkwijze: 

www.kaagenbraassem.nl/constructievegegevens;  

d. deze vergunning laat onverlet de rechten en plichten van privaatrechtelijke 

aard naar derden, zoals deze bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit 

erfdienstbaarheden, schadevergoedingen en eigendomsverhoudingen;  
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e. de werkzaamheden vinden deels plaats in het boezemwater en/of op gronden 

die als waterkering zijn aangemerkt. Het is dan ook mogelijk dat de werken pas 

uitgevoerd mogen worden nadat daarvoor tevens een vergunning is verleend 

door het Hoogheemraadschap van Rijnland; 

f. voor diverse wegen rondom de werklocaties zijn beperkingen opgelegd ten 

aanzien van maximaal toelaatbare wegdrukbelasting en/of is een 

breedtebeperking van toepassing. Wellicht is een ontheffing nodig voor het 

berijden van deze wegen door het bouwverkeer. Deze ontheffing kan worden 

aangevraagd bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen; 

g. indien het to verwachten sloopafval meer dan 10m3 is en/of er asbest wordt 

aangetroffen, moet een sloopmelding worden ingediend volgens het gestelde in 

het Bouwbesluit; 

h. indien als gevolg van de werkzaamheden schade aan de bermen, het trottoir 

en/of het wegdek wordt toegebracht, zal het herstellen daarvan door de 

gemeente worden uitgevoerd, maar voor rekening van de vergunninghouder; 

i. de vergunninghouder moet er voor zorgen dat de vergunning to alien tijde op 

het werk aanwezig is en op eerste verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage 

wordt gegeven; 

j. de uitweg vormt een onlosmakelijk onderdeel van de openbare ruimte, waarop 

de Wegenverkeerswet van toepassing is; 

k. de vergunninghouder moet bij het gebruik van de uitweg de nodige 

zorgvuldigheid betrachten teneinde de verkeersveiligheid niet in gevaar te 

brengen; 

I. deze vergunning onverlet laat de verplichting om uit hoofde van overige 

regelgeving, inclusief die van andere overheden, to beschikken over 

toestemmingen e.d. die verband houden met de uitweg; 

m. deze vergunning voor de activiteit uitweg laat onverlet de rechten en plichten 

van derden, bijvoorbeeld uit hoofde van eigendomsrechten en zakelijke rechten 

(erfdienstbaarheden etc.); 

n. als rechthebbende van bij de opstijgpunten te bouwen veidhuizen moet de 

vergunninghouder binnen vier weken na realisatie de 

nummeringaanduiding(en) duidelijk zichtbaar aanbrengen; 

o. de als gevolg van het overleg tussen de Gasunie en TenneT te treffen 

voorzieningen on maatregelen moeten worden gerespecteerd en uitgevoerd; 

p. voor werken in de nabijheid van de DPO leidingen gelden de onderstaande 

voorwaarden: 

algemeen 

- De opdrachtgever moet direct en indirect handelen naar de Algemene 

VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten. 

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik voor de laatste versie 

van de DPO (Velin) algemene voorwaarden. Deze kunnen gedownload 

worden van de internetpagina van de Velin (www.velin.n1). 

- De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor het accuraat (laten) 

intekenen van de DPO leiding op de ontwerptekeningen. Maatvoering mag 

niet zonder controle in het veld, van DPO noch andere tekeningen worden 

overgenomen. Maatvoering moet lokaal in overleg met de DPO 

pijpleidingopzichter worden verkregen. Hierbij wordt in correspondentie 
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q. 

steeds naar de referte (het nummer van de oorspronkelijke aanvraag (bv. 11 

O 12345 of 11 G 12345) of het briefnummer de DPO beantwoording) 

verwezen. 

Werkzaamheden binnen de belemmerde strook moeten gebeuren onder 

toezicht van de DPO pijpleidingopzichter. 

- De werkmethoden ter bescherming van de leiding die tijdens de uitvoering 

van de werkzaamheden gebruikt worden, moeten worden overgelegd aan 

en goedgekeurd door de DPO pijpleidingopzichter. 

De aannemer moet minimaal drie dagen voorafgaande de uitvoering van de 

werkzaamheden contact opnemen met de in de graafmelding vermelde 

DPO pijpleidingopzichter, zodat deze de leiding kan komen uitzetten en 

afspraken kan maken m.b.t. de uitvoering en het houden van toezicht. 

algemeen aanvullend 

Indien plannen gaan plaats vinden die zettingen ter hoogte van de DPO leiding 

tot gevolg kunnen hebben, moet worden voldaan aan de onderstaande 

voorwaarden; 

De opdrachtgever levert, op basis van een grond mechanisch onderzoek, 

een zettingsprognose aan. Opmerking; Op basis van de zettingsprognose 

zal de DPO beoordelen of een sterkteberekening moet worden uitgevoerd. 

Indien dit het geval zal DPO een berekening laten uitvoeren on aanvullende 

voorwaarden opleggen. 

- De opdrachtgever moet vervolgens handelen conform deze voorwaarden. 

Indien de leiding na uitvoering van de plannen voor onderhoud en inspectie niet 

of slecht bereikbaar is gelden de onderstaande voorwaarden; 

De opdrachtgever moet onder toezicht van de DPO een DCVG survey laten 

uitvoeren door een door DPO goedgekeurd KB bedrijf, met als doel to 

bepalen of coating reparaties noodzakelijk zijn. 

- Indien dit het geval is moet de vergunninghouder de coating van de DPO 

leiding onder toezicht van de DPO door een door DPO goedgekeurd bedrijf 

laten repareren. 

Indien wederzijdse beInvloeding een risico, is gelden de onderstaande 

voorwaarden: 

De opdrachtgever moet door een onafhankelijk bureau een 

beInvloedingsberekening laten uitvoeren, volgens de daartoe geldende 

normen. 

- De opdrachtgever moet vervolgens handelen overeenkomstig de uitkomsten 

van deze berekening. 

De resultaten van de berekening en de voorgestelde beheersmaatregelen 

zullen, alvorens gestart wordt met de aanleg van de kabels, naar 

ondergetekende worden toegestuurd. 

specifiek 

In de planvorming moet rekening worden gehouden met een belemmerde 

strook van 5m aan weerszijde van de leidingen conform de het BEVB (besluit 

externe veiligheid buisleidingen); 

er moet nader overleg plaatsvinden met Pipeline Control waarbij in ieder geval 

moat worden gezorgd dat: 

- de 380kV verbinding geen nadelige invloed heeft op stalen CO2 leiding. 
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- een ongehinderde exploitatie geborgd !Aft; de leiding moot altijd bereikbaar 

zijn. 

grondzettingen, die een nadelige invloed op de leidingconstructie kunnen 

veroorzaken, moeten worden voorkomen. 

voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de 2 x 5m leidingstrook is 

schriftelijke toestemming van Pipleline Control benodigd. 

r. voor wat betreft de aanleg en gebruik van de uitwegen naar de provinciale 

wegen N445 en N446 in Kaag en Braassem en alle daarbij behorende 

(verkeers-) maatregelen, moot de vergunninghouder uiterlijk drie maanden voor 

uitvoering van de werkzaamheden, ter accordering contact opnemen met de 

verkeersmanager van het district Stedelijk Gebied van de provincie Zuid-

Holland, de heer A.P. van den Bergh, telefoon 070-4416338 of mobiel 06-

11907766. 

s. er moet aandacht worden besteed aan de voorrangssituatie (om to voorkomen 

dat er eon gelijkwaardige kruising ontstaat) en de wijze van verharden van de 

uitweg. Hierover moet nader overleg met de gemeente plaatsvinden. 

t. er moot aandacht worden besteed aan de aanheling van de tijdelijke uitwegen 

op de wog, de tweezijdige verkeersstromen bij smalle wegen die 

passeerstroken wellicht noodzakelijk maakt, er moot een nulmeting worden 

uitgevoerd voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden en diverse 

technische onvolkomenheden moeten worden opgelost. Er moot hiertoe 

overleg plaatsvinden met de wegbeheerders van de gemeente. 

u. ter plaatse van hoogspanningsmast nr. 148 wordt over de volledige breedte on 

een nader in overleg met de gemeente to bepalen lengte, een zettingsvrije 

constructie toegepast. Vanwege mogelijke zettingsverschillen op de 

aansluitende randen moot daar een overgangsconstructie worden toegepast. 

Voor uitvoering van de werkzaamheden zal ter goedkeuring een geotechnisch 

ontwerp met berekening aan de gemeente worden voorgelegd. 

v. uiterlijk vijf jaar na de aanleg van de hoogspanningsverbinding en de 

bijbehorende bouwwerken, moot zijn voorzien in de landschappelijke inpassing 

van de verbinding conform het bij het lnpassingsplan als bijlage 3 opgenomen 

Landschapsplan van augustus 2012. De overige groencompensatie moot 

plaatsvinden in overleg met de gemeente Kaag en Braassem. 

w. de voorzieningen en maatregelen zoals opgenomen in het Advies 

Molenbiotopen moeten worden uitgevoerd. 

x. de periode van instandhouding van de tijdelijke werken en werkzaamheden 

mag niet langer zijn dan vijf jaar na het verlenen van de vergunning. Indien de 

definitieve werken en werkzaamheden binnen deze periode van vijf jaar gereed 

zijn, moeten binnen een periode van drie maanden na het gereedkomen van 

de permanents werkzaamheden alle tijdelijke werken en werkzaamheden 

ongedaan worden gemaakt c.q. verwijderd. Hierbij moot de omgeving, met 

uitzondering van de compenserende maatregelen, in de oude situatie worden 

hersteld. 

17. de onder 11. bedoelde omgevingsvergunning als bijlage op to nemen bij het 

bestemmingsplan Buitengebied Kaag on Braassem West. 
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Burgemeester en wethouders kunnen bij gegronde redenen besluiten deze vergunning 

in to trekken. 

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het in indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Roelofarendsveen, 3 maart 2015. 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 

Iijke Ontwikkeling, Samenleving en Belastingen 

Datum van verzending: 

Bouwkosten: € 12.447.713,00 

Legeskosten: € 327.999,79 
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Beroep instellen tegen een besluit van het college van burgemeester en 

wethouders. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De 

termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met 

ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan 

worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 

verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft 

gebracht. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de 

belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij 

aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het 

beroepschrift to vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
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Ingekomen:  

(in te vullen door gemeente 

FORMULIER MELDING START WERKZAAMHEDEN 

Bouwverordening Kaag en Braassem 2010 

Kenmerk: W20140088 

Omschrijving: het realiseren van het project hoogspanningsverbinding 380 kV binnen 

de gemeente Kaag en Braassem 

Waarom is het voor u belangrijk om het formulier op tijd in te dienen? 

Het tijdig melden van de start van de werkzaamheden zorgt ervoor dat onze 

toezichthouders de verschillende constructieve onderdelen kunnen controleren of deze 

volgens de tekeningen en berekeningen worden gebouwd. Op deze wijze kan de 

veiligheid van het bouwwerk voor u als eindgebruiker gewaarborgd worden. 

Beroepstermijn van toepassing 

Naam vergunninghouder: TenneT ISO 

J. ter Haar 

Adres: Utrechtseweg 310 

6812 AR ARNHEM 

Activiteltenadres: Kaag en Braassem 

Kadastraal bekend: D 2049 

De werkzaamheden zullen starten op: (datum)  

Merl like startdatum: 26 weken na afloop van de beroepsprocedure 

Plaats:  

Datum: 

Handtekening opdrachtgever / gemachtigde, 

* 

Volgens artikel 1.25 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht dit formulier minimaal twee 

werkdaoen VooR de start van de werkzaamheden in te dienen per mail of per post: 

• infoOkaagenbraassem.n1T.a.v. administratie Rulmtellike Ontwikkeling. 

• Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. 

T.a.v. administratie Rulmtelljke Ontwikkellng. 
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Ingekomen:  

(In te vullen door gemeente 

FORMULIER GEREEDMELDING WERKZAAMHEDEN 

Bouwverordening Kaag en Braassem 2010 

Kenmerk: W20140088 

Omschrijving: het realiseren van het project hoogspanningsverbinding 380 kV binnen 

de gemeente Kaag en Braassem 

Naam vergunnInghouder: TenneT TSO 

J. ter Haar 

Adres: Utrechtseweg 310 

6812 AR ARNHEM 

Activiteitenadres: Kaag en Braassem 

Kadastraal bekend: D 2049 

De werkzaamheden zijn gereedgekomen op: 

Plaats:  

Datum: 

Handtekening opdrachtgever / gemachtigde, 

(datum) 

NB. 

Volgens artikel 1.25 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht dit formulier, uiterlijk op de 

dag van beeindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft in 

te dienen per mall of per post: 

• info@kaaoenbraassem.nlT.a.v. administratie Ruimtelijke Ontwikkeling. 

• Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. 

T.a.v. administratie Ruimtelijke Ontwikkeling. 


