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Geachte  

In het kader van de realisatie van de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Noordring (Bleiswijk -

Vijfhuizen) ontvangt u bijgaand een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 

2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Om de hoogspanningsverbinding mogelijk te 

maken, is het noodzakelijk om de volgende activiteiten uit te voeren: 

• Strijdig gebruik - aanleggen van een uitrit in strijd met het vigerende bestemmingsplan 

• Uitrit - het verplaatsen van een uitrit ten opzichte van een eerdere vergunde situatie 

• Uitvoeren van een werk of werkzaamheid - aanleggen van een uitrit 

Op verzoek van perceeleigenaar wordt de definitieve toegangsweg naar opstijgpunt 154 enkele meters 

opgeschoven. Door deze verplaatsing komt de verbinding buiten de grenzen van het inpassingsplan 

'Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk)' te liggen. Bovendien wordt de uitrit 

enkele meters verplaatst. 

Wij vragen deze vergunning aan in aanvulling op de door u verleende vergunning d.d. 3 maart 2015 met 

kenmerk W20140088, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor het realiseren van een 

hoogspanningsverbinding ten behoeve van het Randstad 380 kV project op diverse percelen te Nieuwe 

Wetering, Rijpwetering en Oude Ade binnen de gemeente Kaag en Braassem. 

Ten aanzien van uw besluit op deze aanvraag is op grond van artikel 20c Elektriciteitswet j° artikel 2 lid 

1 onder a Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten de 

Rijkscoördinatieregeling uit de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing (artikel 3.35). Hierbij is de 

minister van Economische Zaken de aangewezen minister voor de coördinatie. 

1. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient u als bevoegd gezag een afschrift van deze 

aanvraag aan de Minister van Economische Zaken te versturen. 
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TenneT zal er echter voor zorgen dat de minister van Economische Zaken een exemplaar van deze 

aanvraag ontvangt. U hoeft dus geen exemplaar door te sturen. 

2. In reactie op deze kopie van de aanvraag zal de minister u per brief melden wanneer van u verwacht 

wordt een ontwerp-besluit gereed te hebben. 

3. Het ontwerp-besluit, en later ook het besluit, stuurt u niet aan TenneT, maar aan de minister van 

Economische Zaken, t.a.v. Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. 

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze aanvraag: 

0. Aanvraagformulier omgevingsvergunning 

1. Situatietekening met kadastrale aanduiding, permanente toegangsweg 

2. Overzichtstekening toegangsweg (tekeningnr. R3N-TEK-0398) 

3. Ruimtelijke onderbouwing, 22 maart 2016, kenmerk RO-ROB-870 009 01-0T01 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van inhoudelijke vragen of 

onduidelijkheden verzoeken wij u op korte termijn contact met ons op te nemen (zie aanhef brief voor 

contactgegevens). Voor procedurele vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau 

Energieprojecten, tel. 070 379 8979. 



# Bijlage kenmerk revisie

0 Aanvraagformulier

1

Tekening: 

Situatietekening met kadastrale 

aanduiding, permanente toegangsweg 1-3-2016

2

Tekening: 

Overzichtstekening toegangsweg R3N-TEK-0398 13-10-2015

3

Rapport: 

Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing 

toegangsweg RO-ROB-870 009 01-OT01 22-3-2016
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2242829

Aanvraagnaam Verplaatsen definitieve uitrit N445

Uw referentiecode

Ingediend op 31-03-2016

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving 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 aanvraag ziet op een onderdeel van het
tracé Noordring.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.
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Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Kaag en Braassem

Bezoekadres: Westeinde 1

Postadres: Postbus 1

Telefoonnummer: 071-3327272

Faxnummer: 071 - 3327249

E-mailadres algemeen: info@kaagenbraassem.nl

Website: www.kaagenbraassem.nl

Contactpersoon: team Vergunningen

Bereikbaar op: ma - vr van 08.30 tot 17.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2016.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 09155985

Vestigingsnummer 000020300360

Statutaire naam TenneT TSO B.V.

Handelsnaam TenneT TSO

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 6812AR

Huisnummer 310

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Utrechtseweg

Woonplaats ARNHEM

4 Correspondentieadres

Postbus 718

Postcode 6800AS

Plaats Arnhem

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer -

E-mailadres



Datum aanvraag: 31 maart 2016 Aanvraagnummer: 2242829 Pagina 1 van 1

Formulierversie
2016.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Kaag en Braassem

Kadastrale gemeente Alkemade

Kadastrale sectie D

Kadastraal perceelnummer 3778

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag TenneT is de initiatiefnemer van het project Randstad 380
kV Noordring. Zakelijk recht overeenkomsten zijn inmiddels
afgesloten.
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Formulierversie
2016.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie bijlage Ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage Ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage Ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie bijlage Ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.01 Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

-

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.

Provinciale weg N445

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

Zie bijlage 2 inrit N445 OSP 154

Welk materiaal wordt gebruikt? Zie bijlage 2 inrit N445 OSP 154

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

5 Provinciespecifieke vragen

Wat is de bestemming van de in/
uitrit?

beheer en onderhoud hoogspanningsverbinding.
Aantal in- en uitritbewegingen wordt geschat op een aantal
keren per jaar.

Geef aan of u vanaf uw perceel al
toegang tot een andere weg heeft
en beschrijf die in/uitrit.

Vanaf dit perceel geen toegang tot een andere weg.

Wat is het totale aantal te
verwachten in- en uitritbewegingen
per dag?

0

Is er sprake van een uitrit op een
provinciale weg?

Ja
Nee

Bij een provinciale weg: Wat is het
wegnummer en het kilometerpunt
(zie kilometerpaal langs de weg)?

N445, zie bijlage

Wordt het uitzicht op de rijbaan
bezien vanaf de beoogde
uitrit geheel of gedeelteelijk
belemmerd?

Ja
Nee
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Wat is de gewenste breedte van
de in/uitrit op de erfgrens en op de
aansluiting van de weg?

Zie bijlage

Welk type voertuig maakt gebruik
van de uitweg?

1) Personenauto
2) Vrachtauto
3) Vrachtauto met oplegger
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Formulierversie
2016.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Buitengebied West

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Bouw uitrit op provinciaalse weg

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Bijlage 1
OSP_154_permanente_-
toegangsweg

Bijlage 1
OSP_154_perman-
ente_toegangswe-
g.pdf

Situatietekening uitrit 2016-03-31 In
behandeling

Bijlage 2 R3N-TEK-0398
Inrit N445 OSP154

Bijlage 2 R3N-
TEK-0398 Inrit N445
OSP154.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2016-03-31 In
behandeling

Bijlage 3 RO-ROB-870
009 01-OT01_pdf

Bijlage 3 RO-
ROB-870 009 01-
OT01.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-03-31 In
behandeling

Brf omvg KB uitrit OSP
154_pdf

Brf omvg KB uitrit
OSP 154.pdf

Anders 2016-03-31 In
behandeling
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Formulierversie
2016.01 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
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Ruimtelijke onderbouwing “Toegangsweg opstijgpunt 154, 380 kV-verbinding” 

1  Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het project 

In het kader van het project Randstad 380 kV Noordring (Vijfhuizen – Bleiswijk) wordt de definitieve 
toegangsweg bij Opstijgpunt 154, inclusief de uitrit op de provinciale weg verplaatst, waardoor deze 
buiten de grenzen van het inpassingsplan “Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer 
(Bleiswijk)” komt te liggen. Daarmee is de definitieve toegangsweg strijdig met de vigerende 
bestemming. 
Om de verplaatsing van de toegangsweg buiten de begrenzing van de bestemmingen van het 
inpassingsplan mogelijk te maken, dient afgeweken te worden van het ter plaatse vigerende 
bestemmingsplan "Buitengebied West" van de gemeente Kaag en Braassem. Deze afwijking vindt 
plaats door middel van de procedure van een uitgebreide omgevingsvergunning. Het opstellen van 
een goede ruimtelijke onderbouwing is hier onderdeel van. Dit document voorziet in deze goede 
ruimtelijke onderbouwing 
 

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 

Ten zuiden van het projectgebied liggen de Rijksweg A4 en de Provincialeweg N445 ten hoogte van 
Rijpwetering/Roelofarendsveen. Ten noorden van het projectgebied loopt de Ripselaan, ten westen de 
Lange Dwarsweg en ten oosten de Korte Dwarsweg.   
 

 
 
 
  

Figuur 1, huidige en vigerende situatie met 
ontsluiting.  
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Ruimtelijke onderbouwing “Toegangsweg opstijgpunt 154, 380 kV-verbinding” 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Algemeen 
Op 3 september 2012 is het inpassingsplan “Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer 
(Bleiswijk), Noordring” vastgesteld. In het inpassingsplan zijn naast enkele enkelbestemmingen 
voornamelijk dubbelbestemmingen opgenomen. Omdat een dubbelbestemming over een 
enkelbestemming ligt, blijft ter plaatse van de dubbelbestemming het onderliggende bestemmingsplan 
gelden voor wat betreft de enkelbestemming.  
 
In het inpassingsplan is voor de opstijgpunten de enkelbestemming ‘Bedrijf-Opstijgpunt’ opgenomen. 
Ter plaatse van de kabels is de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning II’ opgenomen en voor 
de aan te leggen toegangsweg is de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding I’ met de 
aanduiding ‘weg’ opgenomen.  
 
Binnen de bestemming ‘Bedrijf-Opstijgpunt’ zijn de gronden bestemd voor een installatie ten behoeve 
van de overgang tussen een ondergrondse en een bovengrondse hoogspanningsverbinding. 
Daarnaast zijn de gronden bestemd voor groenvoorzieningen en water, watergangen, wegen, paden 
en verhardingen. Binnen de bestemming zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
toegestaan.   
 
Ter plaatse van de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning II’ zijn de gronden, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een ondergrondse 150 kV 
hoogspanningsverbinding. Tevens zijn toegangswegen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
toegestaan. 
 
Ter plaatse van de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding I’ en de aanduiding ‘weg’ 
zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor 
toegangswegen ten behoeve van een hoogspanningsverbinding en opstijgpunten.  
 
Ter plaatse van de nieuwe toegangsweg geldt het bestemmingsplan  ‘Buitengebied West’, welke is 
vastgesteld op 17 juni 2013 door de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem. Ter plaatse 
van de voorziene weg vigeert een agrarische bestemming. Binnen deze agrarische bestemming is de 
realisatie van een definitieve toegangsweg ten behoeve van het opstijgpunt niet mogelijk. 

1.4  Leeswijzer 

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit 12 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 vindt u de 
planbeschrijving. In hoofdstuk 3 wordt het plan getoetst aan het relevante Rijks-, provinciaal en 
gemeentelijk beleid. De hoofdstukken 4 tot en met 7 vormen de onderbouwing voor de aspecten 
archeologie en cultuurhistorie, water en natuur. In de hoofdstukken 8 tot en met 11 komen de diverse 
milieuaspecten aan bod. In hoofdstuk 12 wordt vervolgens de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan aangetoond. In hoofdstuk 13, tenslotte, wordt de een afweging en 
conclusie gegeven. 
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2 Planbeschrijving 

2.1  Bestaande situatie 

Daar waar de definitieve toegangsweg is voorzien, is nu een weiland aanwezig. De gronden zijn 
onbebouwd en bestaan uit grasland. Het weiland en de oostelijk gelegen weg waarop aangesloten 
moet worden, is gescheiden door een sloot. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2, huidige vergunde toegangsweg binnen de grenzen van het inpassingsplan 
 
 

2.2  Toekomstige situatie 

De toegangsweg wordt aan de zuidoostkant van het opstijgpunt aangelegd en wordt direct in 
zuidoostelijke richting op de Provincialeweg N445 aangesloten. Ter plaatse van de watergang wordt 
een duiker aangelegd. Door de toegangsweg direct in het zuidoosten aan te leggen tussen het 
opstijgpunt en de Provincialeweg N445, heeft de weg een minder groot ruimtebeslag en kan een 
groter deel van het agrarische perceel behouden blijven. In figuur 3 is de ligging van de toegangsweg 
weergegeven.  
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Figuur 3, toekomstige situatie toegangsweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Ruimtelijke onderbouwing “Toegangsweg opstijgpunt 154, 380 kV-verbinding” 

3  Ruimtelijke Ordening 

3.1  Nationaal beleid 

In het inpassingsplan “Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk), Noordring” is 
getoetst of de aanleg van de hoogspanningsverbinding past binnen het geldende rijksbeleid. Hierbij is 
ingegaan op de volgende beleidsstukken: 

- Tweede en derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 
- Energierapport 2011 
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(2011) 
- Nuchter omgaan met risico’s, Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen en het 

magneetveld (2005) 
- Nationaal Waterplan (2009) 
- Programma Randstad Urgent (2007) 
- Convenant Mainport en Groen (1996) 
- Structuurvisie Mainport Amsterdam, Haarlemmermeer en Schiphol (SMAHS) 
- Ontwerpstructuurvisie buisleidingen (2011) 

 
In de conclusie is aangegeven, dat het gekozen tracé in overeenstemming is met het beschreven 
rijksbeleid. Voornamelijk het advies met betrekking tot hoogspanningsverbindingen en magneetvelden 
is van belang geweest voor de tracering en inpassing van de hoogspanningsverbinding. De afwijking 
die de uitgebreide omgevingsvergunning mogelijk maakt, betreft de verplaatsing van de toegangsweg 
bij opstijgpunt 154. De ligging van de hoogspanningsverbinding zelf en bijbehorende magneetvelden, 
veranderen hierdoor niet. Door de gewijzigde ligging van de toegangsweg, neemt de weg minder 
ruimte in beslag, waardoor deze minder effect heeft op de omgeving. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1  Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 

Op basis van de Wro moeten gemeenten, provincies en Rijk hun beleid neerleggen in één of meer 
structuurvisies. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale ruimtelijke 
structuurvisie voor Zuid-Holland te ontwikkelen, waarbij Ruimte en Mobiliteit leidend zijn: de Visie 
ruimte en mobiliteit (VRM).  
 
In de provinciale structuurvisie geeft de provincie aan wat zij als provinciaal belang beschouwt en hoe 
zij daarop wil gaan sturen. In het Programma ruimte (het PR) en het programma Mobiliteit beschrijft de 
provincie met welke instrumenten zij de doelen en ambities uit de VRM uit gaat voeren. De 
Verordening ruimte (VR) beschrijft de regels vanuit het beleid (de VRM) en de programma’s. Deze 
regels hebben een directe doorwerking in bestemmingsplannen. Op 9 juli 2014 hebben Provinciale 
Staten van de provincie Zuid-Holland de VRM, het PR en de VR (en alle bijbehorende documenten) 
vastgesteld. 
 
De provincie Zuid-Holland onderscheidt zich door de strategische ligging in internationale netwerken, 
drie unieke deltalandschappen die samenkomen (kust, veen en rivierdelta) en de veelzijdige steden 
en economische complexen in het deltalandschap. De provincie heeft vier ‘rode draden’ benoemd. 
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De vier rode draden voor de toekomst zijn: 
1. Beter benutten en opwaarderen van wat er is; 
2. Vergroten van de agglomeratiekracht; 
3. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 
4. Bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 
 
Voor de bebouwde ruimte zet de provincie in op een samenhangend, compact en goed bereikbaar, 
kwalitatief hoogwaardig bebouwd gebied. Een van de belangrijkste randvoorwaarden voor (nieuwe 
ruimtelijke) ontwikkelingen in zowel stedelijk als landelijk gebied is dat gemeenten de ladder voor 
duurzame verstedelijking (zoals ook opgenomen in het Bro) toe moeten passen. De provincie heeft 
daar in de VR een eigen invulling aangegeven. Ook de kwaliteitskaart van de VRM is rechtstreeks 
verankerd in de VR.  
 
In de VRM en de VR wordt niet verder ingegaan op de voorziene hoogspanningsverbinding Randstad 
380 kV. 

3.3 Gemeentelijk beleid  

3.3.1  Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) 
De gemeente Kaag en Braassem staat de komende jaren voor een aantal omvangrijke en complexe 
vraagstukken. Zo neemt de vergrijzing en ontgroening steeds grotere vormen aan met als gevolg het 
verdwijnen van draagvlak voor voorzieningen. Ook verandert het landschap onder druk van 
infrastructuur en verstedelijking. Dit soort vraagstukken vraagt om een heldere visie. Tegelijkertijd 
doen zich kansen voor die benut kunnen worden. Zo kenmerkt de gemeente Kaag en Braassem zich 
door een enorme rijkdom aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden en is de ligging in het 
Hollandse Plassengebied uniek. Het doel van het opstellen van deze Maatschappelijk Ruimtelijke 
Structuurvisie is, om de vraagstukken en kansen integraal in beeld te brengen en te gebruiken als 
bouwstenen voor een helder toekomstperspectief. 
 
In de MRSV wordt niet verder ingegaan op de voorziene hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV. 
Omdat deze ruimtelijke onderbouwing enkel ziet op de aanleg van een toegangsweg, waarbij de weg 
minder ruimte in beslag zal nemen, dan de eerder voorziene toegangsweg, wordt  geen belemmering 
gezien voor de aanleg van de toegangsweg.  
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4 Archeologie en cultuurhistorie 

4.1  Kader 

Wet op de archeologische monumentenzorg 
In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het Verdrag van 
Malta (1992) binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van 
archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de 
financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker betaalt”. Het belangrijkste doel 
van de wet is het behoud van het bodemarchief “in situ” (ter plekke), omdat de bodem de beste 
garantie biedt voor een goede conservering van de archeologische waarden. Het is verplicht om in het 
proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van archeologievriendelijke 
alternatieven.  
 
De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Kaag en Braassem 
In mei 2011 is het archeologiebeleid van de gemeente Kaag en Braassem vastgesteld. In het kader 
van een aantal bestemmingsplanprocedures en het voornemen tot vaststellen van een 
erfgoedverordening is het archeologiebeleid van de gemeente Kaag en Braassem geëvalueerd. Op 
basis van deze evaluatie zijn de ondergrenzen herijkt en de archeologische verwachting op bepaalde 
plaatsen in de gemeente aangepast.  

4.2 Analyse 

In het kader van het inpassingsplan is onderzoek uitgevoerd naar archeologische waarden binnen het 
plangebied. De oorspronkelijke weg valt binnen dit inpassingsplan en hier was geen nader onderzoek 
benodigd. 
 
Conform de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Kaag en 
Braassem is er plaatse een lage verwachting aanwezig. Het uitvoeren van onderzoek is niet benodigd.  
 

 
Figuur 4: uitsnede archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Kaag en 
Braassem  
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4.3  Conclusie 

Conform de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Kaag en 
Braassem is er ter plaatse een lage verwachting aanwezig. Nader onderzoek is dan ook niet 
benodigd. Er is geen belemmering voor de uitvoering van het plan.   
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5 Water 

5.1 Kader 

Er is een groot aantal beleidsstukken dat betrekking heeft op de waterhuishouding. Hieronder wordt 
één en ander uiteengezet.   
 
Op Europees en rijksniveau gelden de volgende beleidsstukken ten aanzien van water: 

- Nationaal Waterplan 
- Waterwet 
- Nationaal Bestuursakkoord Water 
- Kaderrichtlijn water 
- Advies commissie Waterbeheer 21e eeuw 

 
Nationaal Waterplan 
Het Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Het rijk streeft naar 
een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de ambitie om de komende decennia te 
investeren in bescherming tegen overstromingen en in de zoetwatervoorziening.  
 
Waterwet 
De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het grondwater, 
verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt voor een eenduidige 
bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor besluiten.  
 
Nationaal Bestuursakkoord Water 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 
21e eeuw vastgelegd. De hoofddoelstellingen zijn: het waarborgen van het veiligheidsniveau bij 
overstromingen en het verminderen van wateroverlast.  
 
Kaderrichtlijn water 
Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW 
geeft een kader voor de bescherming van de ecologische en chemische kwaliteit van 
oppervlaktewater en grondwater. 
 
Waterbeheer 21e eeuw  
In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw (WB21) advies uitgebracht over het 
toekomstig waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt van ruimte 
voor water. 
 
Beleid provincie Zuid-Holland 
Op 1 januari 2010 is het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015 in werking getreden. Dit plan vervangt het 
provinciale Waterhuishoudingplan, dat was opgenomen in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 
2006 - 2010 en in het Grondwaterplan 2007 - 2013. In het Provinciaal Waterplan zijn de opgaven van 
de KRW, het NBW en het Nationaal Waterplan vertaald naar strategische doelstellingen voor Zuid-
Holland. Het Provinciaal Waterplan beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie in de periode tot 2015 
samen met haar waterpartners wil bereiken. Het Waterplan heeft vier hoofdopgaven: 
1. waarborgen waterveiligheid; 
2. zorgen voor mooi en schoon water; 
3. ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening; 
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4. realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem. 
 
In het plan zijn deze opgaven verder uitgewerkt in 19 thema's en voor drie gebieden, in samenhang 
met economische, milieu- en maatschappelijke opgaven. Dit heeft geleid tot een integrale visie op de 
ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Delta, het Groene Hart en de Zuidvleugel van de Randstad. 

5.2 Analyse 

Er liggen geen milieubeschermingsgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, bodembe-
schermingsgebieden of boringsvrije zones in of nabij het plangebied. De aanleg van de verbinding 
heeft daarom geen effect op deze gebieden. 
 
Met de andere situering van de toegangsweg blijft de oppervlakte qua verharding nagenoeg gelijk, het 
neemt zelfs iets af. De nieuwe toegangsweg bij opstijgpunt 154 is gelegen in een gebied waar het 
water goed kan worden afgevoerd. Ter plaatse van de watergang zal een duiker worden aangelegd. 
Hiervoor wordt een Watervergunning aangevraagd. 

5.3 Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. De andere situering van de 
toegangsweg bij opstijgpunt 154 leidt niet tot extra oppervlakteverharding. Wel zal er een duiker 
worden aangelegd. Enkele meters verderop zal in dezelfde watergang een dam met duiker worden 
verwijderd, waardoor er geen sprake is van een extra belemmering.  
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6 Ecologie 

6.1  Kader 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen 
en amfibieën. Van deze soortgroepen zijn alleen huismuis, bruine en zwarte rat niet beschermd. Van 
de vissen, ongewervelde dieren (zoals vlinders, libellen en sprinkhanen) en planten zijn alleen de in 
de wet genoemde soorten beschermd.  
 
Voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen hebben voor een beschermde soort en/of zijn leefgebied moet 
een ontheffing op grond van de Ffw worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven 
het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een 
bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden ontheffing te worden 
aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen. 
 
Gebiedsbescherming 
LNV heeft in 1990 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. De EHS bestaat uit een 
netwerk van natuurgebieden. Het doel van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling van deze 
natuurgebieden om daarmee een groot aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. 
 
Bescherming van (natuur)gebieden heeft daarnaast ook plaats middels de Natuurbeschermingswet. 
Daaronder vallen de volgende typen gebieden: 
- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
- Beschermde Natuurmonumenten; 
- Wetlands. 

 
Binnen beschermde natuurgebieden gelden (strenge) restricties voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor 
activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. 

6.2 Analyse 

In het kader van het inpassingsplan is voor de aanleg van de gehele hoogspanningsverbinding een 
flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering 
van het plan niet in de weg staat. Voor de aanleg en instandhouding van de verbinding is een 
ontheffing vereist op grond van de Flora- en faunawet voor diverse soorten. De gunstige staat van 
instandhouding van geen enkele soort is in het geding. Er vindt geen doorsnijding van EHS plaats.  
 
De toegangsweg naar opstijgpunt 154 wordt ter plaatse van een weiland gesitueerd. Slechts een heel 
klein deel van dit weiland wordt door de gewijzigde ligging doorsneden. Er zijn daardoor minder 
effecten op aanwezige flora en fauna, dan ten aanzien van de oorspronkelijke ligging. Wel zal ter 
plaatse van de watergang een duiker moeten worden aangelegd. Met de duiker blijft de huidige 
doorstroom in de watergang intact. Bij de aanleg van de duiker zal rekening moeten worden gehouden 
met eventuele aanwezige beschermde flora en fauna.  

6.3 Conclusie 

De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet staat de uitvoering van het plan niet in de 
weg.    
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7. Bodemkwaliteit 

7.1 Kader 

Wet bodembescherming  
De Wet bodembescherming (Wbb) voorziet in maatregelen indien sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of 
water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de toekomst. Via de 
Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen voor de uitvoering van werken, 
het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan de bodem.  
 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 
plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij nieuwbouwactiviteiten 
dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn gebracht. In het algemeen geldt 
dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem dienen te worden gerealiseerd.  
 
Besluit bodemkwaliteit 
Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer ruimte te 
bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en provincies meer 
verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. 

7.2 Analyse 

Er liggen geen milieubeschermingsgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, bodembe-
schermingsgebieden of boringvrije zones in of nabij het plangebied. De aanleg van de toegangsweg 
heeft daarom geen effect op deze gebieden.  
 
Een weg vormt geen gevoelige functie, waardoor het uitvoeren van bodemonderzoek niet benodigd is.  

7.3 Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
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8. Geluidhinder 

8.1 Kader 

De Wet geluidhinder verlangt een akoestisch onderzoek voor die situaties waarin nieuwe 
geluidsgevoelige objecten, zoals woningen of scholen, binnen de zone van een weg, een spoorlijn of 
een gezoneerd industrieterrein worden gerealiseerd. Tevens is een dergelijk onderzoek nodig in het 
geval een nieuwe geluidsbron mogelijk wordt gemaakt.  

8.2 Analyse 

De bovengrondse delen van de verbinding kunnen geluidseffecten veroorzaken. Er kan sprake zijn 
van windfluiten en met name bij vochtige weersomstandigheden kan een knetterend geluid optreden 
door elektrische ontladingen (coronageluid).  
 
De gewijzigde ligging van de toegangsweg bij opstijgpunten 154 heeft geen invloed op de 
bovengrondse verbinding. Daarmee heeft deze ontwikkeling geen gevolgen ten aanzien van het 
aspect geluidhinder 

8.3 Conclusie 

Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan, omdat er geen 
wijzigingen zijn ten aanzien van de bovengrondse delen van de verbinding die geluidseffecten kunnen 
veroorzaken. De tijdelijke effecten van het bouwverkeer in de aanlegfase worden aanvaardbaar 
geacht.  
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9.  Luchtkwaliteit 

9.1 Kader 

Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 
‘Luchtkwaliteitseisen’ van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter bekend als de 
Wet luchtkwaliteit. In dit onderzoek wordt nagegaan of aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit wordt 
voldaan. 
 
De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het 
NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de luchtkwaliteit 
verbeteren. Daarnaast zijn daarin alle ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen die de luchtkwaliteit 
verslechteren. Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor 
de luchtverontreinigende stoffen.  
 
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een 
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2 µg/m3. In 
dat geval wordt de ontwikkeling als NIBM aangemerkt. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als aan ten minste één van de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 
- de ontwikkeling wordt aangemerkt als een NIBM-ontwikkeling; 
- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit worden niet overschreden; 
- projectsaldering wordt toegepast. 
 
Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden 
aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 
Normstelling 
Voor wegverkeer zijn NO2 en PM10 de belangrijkste stoffen. In bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit is een 
overzicht gegeven van de grenswaarden voor NO2 en PM10. Deze grenswaarden zijn:  
 
Stoffen Grenswaarden 
NO2 jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 
PM10 jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 
 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 en mag maximaal 35 dagen per jaar 

worden bereikt 
 
Naast jaargemiddelde grenswaarden kent de Wet luchtkwaliteit ook het begrip plandrempel. Een 
plandrempel geeft een kwaliteitsniveau aan voor de buitenlucht waarboven het maken van plannen 
verplicht is. Voor NO2 bedraagt de plandrempel 60 µg/m3, welke tot en met 31 december 2014 blijft 
gelden.  
 
Met het van kracht worden van het NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de 
jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 aangepast. Voor PM10 is dat 11 juni 2011 en 1 januari 2015 
voor NO2.  
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9.2  Analyse 

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor 
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als een 
NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen, 
spoorwegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van 
woningbouw en kantoren. 
 
De gewijzigde ligging van de toegangsweg naar het opstijgpunt 154 leidt niet tot extra 
verkeersbewegingen of andere effecten die van invloed zijn op het aspect luchtkwaliteit. 

9.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit plan.  
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10. Externe veiligheid 

10.1  Kader 

Algemeen 
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen 
opleveren, zoals milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen optreden bij de productie, het 
vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen. Bij de (her)inrichting van een gebied 
bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 
 
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent 
externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de 
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen het plaatsgebonden risico 
(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, berekend te worden.  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een 
vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden mag worden. 
Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10-6 per jaar 
als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een 
gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 
contour.  
 
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 
calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een oriënterende 
waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Desondanks hebben overheden en 
betrokken private instellingen een inspanningsverplichting om te voldoen aan deze oriënterende 
waarde en dient een toename van het GR bestuurlijk te worden verantwoord.  
 
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 
De regelgeving met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen over openbare wegen, water 
en spoorwegen is neergelegd in de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” (cRNVGS). 
Deze circulaire is gewijzigd per 31 juli 2012. In 2013 treedt het Besluit transportroutes externe 
veiligheid (Btev) in werking. Hierin staan regels op het gebied van externe veiligheid voor de 
ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het Bevb 
regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. Ook is 
vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit wordt 
genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing is. 
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10.2 Analyse 

Een hoogspanningsverbinding kan een risicoverhogend object vormen voor buisleidingen door het 
risico van omvallen van een mast op een buisleiding. Met de gewijzigde ligging van de toegangsweg 
wijzigt er niets aan de bovengrondse verbinding en masten. Het plan heeft dan ook geen negatieve 
gevolgen in het kader van externe veiligheid.  

10.3 Conclusie 

Het plan leidt niet tot wijzigingen in de bovengrondse verbinding. Het aspect externe veiligheid vormt 
daarmee geen belemmering voor de uitvoering van het plan.  
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11.  Magnetische velden 

11.1 Kader 

Rond hoogspanningsverbindingen ontstaan magnetische velden. Er is uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Er is geen sprake van wettelijke limieten voor blootstelling aan 
deze magnetische velden, maar wel sprake van Europees en nationaal beleid. Op basis van het 
wetenschappelijk onderzoek zijn in internationaal verband limieten aanbevolen voor de sterkte van het 
magnetisch veld. Deze houden in dat blootstelling aan meer dan 100 microtesla wordt afgeraden. 
Deze waarden worden ook in Nederland gehanteerd en nergens overschreden.  
 
De verzamelde wetenschappelijke gegevens wijzen op het bestaan van een zwakke, maar statistisch 
significante associatie tussen het optreden van leukemie bij kinderen tot 15 jaar en het wonen in de 
nabijheid van hoogspanningslijnen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een oorzakelijk verband 
tussen blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en het ontstaan van leukemie 
bij kinderen. De toenmalige staatssecretaris van VROM heeft in 2005 geadviseerd om voor nieuwe 
situaties, waaronder bij nieuwe hoogspanningsverbindingen, uit te gaan van het voorzorgsbeginsel. 
Het advies is om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan 
waarbij kinderen (0-15 jaar) langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse 
hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla.  
 
Uit onderzoeken volgen geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen voor een verband tussen 
blootstelling aan elektrische en magnetische velden van hoogspanningsverbindingen en andere 
vormen van kanker, miskramen, de ziekte van Parkinson, myotrofische Lateraal Sclerose (ALS), 
psychische klachten of stress en beschadiging van erfelijk materiaal/DNA. 
 
Een Zwitsers onderzoek legt een relatie tussen meer dan 10 jaar wonen binnen 50 m van een 
hoogspanningsverbinding en sterfgevallen als gevolg van de ziekte van Alzheimer. Het onderzoek 
geeft een aanwijzing dat er een relatie zou kunnen zijn tussen hoogspanningsverbindingen en de 
ziekte van Alzheimer, maar geeft geen inzicht in de mogelijke verklaring hiervoor. De 
Gezondheidsraad acht daarom nader onderzoek nodig om conclusies te kunnen trekken. Het Zwitsers 
onderzoek geeft overigens geen aanleiding om te verwachten dat buiten de magneetveldzone van 0,4 
microtesla effecten op mensen verwacht kunnen worden. Het vigerende voorzorgsbeleid is dan ook 
nog steeds adequaat (Kamerstukken II 2008/09, 27561, nr. 38). Ook de Afdeling bestuursrechtspraak 
heeft in het beroep tegen het inpassingsplan voor de Zuidring geoordeeld dat met dit onderzoek geen 
causaal verband tussen het wonen bij een hoogspanningslijn en het voorkomen van de ziekte van 
Alzheimer is aangetoond. 

11.2 Analyse 

De gewijzigde ligging van de toegangsweg, heeft alleen betrekking op het aanleggen van verharding. 
De gewijzigde ligging van de toegangsweg heeft geen invloed op de ligging van de magneetveldzone. 

11.3 Conclusie 
 
Het aspect magneetveldzone vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
 



21 
 

Ruimtelijke onderbouwing “Toegangsweg opstijgpunt 154, 380 kV-verbinding” 

12.  Uitvoerbaarheid 

12.1  Economische uitvoerbaarheid 

Exploitatieverplichting 
Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan dient 
op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, zie ook paragraaf 1.1 van deze 
ruimtelijke onderbouwing) in de toelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de economische 
uitvoerbaarheid van het besluit. 
 
Er is geen sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro. Daarmee is de 
grondexploitatiewet niet van toepassing op deze ontwikkeling en is het opstellen van een 
exploitatieplan niet verplicht.  
 
De kosten voor aanleg van de toegangsweg zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Hiermee is de 
economische uitvoerbaarheid aangetoond.  
 
Het plan wordt financieel uitvoerbaar geacht. 

12.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van de MER-procedure en de procedure van het inpassingsplan “Randstad 380 kV-
verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk), Noordring” hebben belanghebbenden de gelegenheid 
gehad zienswijzen in te dienen. Daarnaast zijn er diverse informatiebijeenkomsten geweest over de 
aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft een geringe 
afwijking van dit inpassingsplan.  
 
De omgevingsvergunning zal op grond van artikel 3, lid 10, onder a Wabo worden voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb. Onderdeel van deze procedure is de 
terinzagelegging van het plan voor de indiening van zienswijzen door belanghebbenden. 
 
 
Hiermee wordt het project maatschappelijke uitvoerbaar geacht.  
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13.  Afweging en conclusie 

13.1 Afweging 

De ruimtelijke onderbouwing maakt de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar opstijgpunt 154 
mogelijk. Voorgestane ontwikkeling heeft met betrekking tot diverse milieuaspecten, flora- en fauna, 
archeologie, water, geluid, luchtkwaliteit, bodem en leidingen geen negatieve invloed op haar 
omgeving. De voorgenomen ontwikkeling wordt tevens maatschappelijk en economisch uitvoerbaar 
geacht. 

13.2 Conclusie 

Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen belemmeringen voor 
de voorgenomen ontwikkeling zijn. Aan het project wordt medewerking verleend door middel van een 
uitgebreide omgevingsvergunning. 
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