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1. Aanhef 
 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 31 maart 2016 een aanvraag 

van Tennet TSO B.V. ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 

van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.  

 

De aanvraag betreft de wijziging van : 

1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Noordzeekanaal voor het 

realiseren van kathodische bescherming;  

 
1.2 het gebruik maken van de waterkering langs het Noordzeekanaal. 

 

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één 

bestuursorgaan bevoegd is, te weten Rijkswaterstaat voor het Noordzeekanaal en 

de waterkeringen aan beide zijden langs het Noordzeekanaal, het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap 

Rijnland . Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen 

door de minister van Infrastructuur en Milieu, die in dit geval het hoogste bevoegd 

gezag is. De mede betrokken bestuursorganen zijn in de gelegenheid gesteld 

advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning, voor zover 

deze betrekking heeft op activiteiten nabij de waterkering en beschermingszone. 

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS-2016/00005000. 

 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 

Brief Tennet d.d. 31 maart 2016 gericht aan de heer E. Nijman; 

Kadastrale kaart met kenmerk R 380 10 1228 blad 2 van 11 revisie 17-9-2015; 

Tekeningnummer 451479-2-T-03 d.d. 4-11-2015; 

Tekeningnummer 451479-1-T-02 d.d. 10-11-2015; 

Rapport P214102.doc-02 Visser & Smit Hanab d.d. 4-11-2015; 

Werkinstructie Hommema MON-W153 d.d. 12-5-2015. 

 

 

2.  Besluit 

 

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de 

Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen  

 

BESLUIT  

 

de door Minister van Infrastructuur en Milieu  aan Tennet TSO B.V. te Arnhem, 

verleende vergunning van 7 september 2012 met kenmerk DNH-2012/4206 als 

volgt te wijzigen: 

 

3. Voorschriften 

 

3.1. Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een 

bijbehorende beschermingszone 

 

3.1.1. Standaardvoorschriften 
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Plaatsbepaling werken 

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is 

aangegeven op de bij deze beschikking behorende kadastrale kaart met kenmerk 

R380 10 1228 blad 2 van 11 met revisiedatum  17-9-2015,  tekening TM11101-R-

X-02 revisie A van 17-6-11 en tekeningnummer 451479-2-T-03 d.d. 4-11-2015, 

tekeningnummer 451479-1-T-02 d.d. 10-11-2015, Rapport P214102.doc-02 Visser 

& Smit Hanab d.d. 4-11-2015; 

Werkinstructie Hommema MON-W153 d.d. 12-5-2015. 

 

 

4. Aanleiding 
 

Bij beschikking van 7 september 2012 met kenmerk DNH-2012/4206 is aan 

Tennet TSO B.V. een vergunning verleend op grond van de waterwet voor het 

gebruikmaken van het Noordzeekanaal en haar oevers te Beverwijk en Velsen 

voor de aanleg en het behouden van een tweetal gestuurde boringen en de 

bijbehorende opstijgpunten. 

 

In de eerder verleende vergunning was de kathodische bescherming voorzien 

middels een opofferingsanode met  2 meetpalen. Als gevolg van de coatingschade 

bij het intrekken wordt een grotere capaciteit van het systeem gevraagd. Men 

gaat nu aanvullend gebruik maken van opgedrukte stroom. Dit maakt dat de 

vergunning op dit punt moet worden gewijzigd.  

 

De wijziging is onder andere dat het anodebed dat aan de zijde van Velsen was 

voorzien wordt verplaatst naar de zijde van Beverwijk 

 

Hiertoe is door Tennet op 31 maart 2016 een aanvraag ingediend geregistreerd 

onder kenmerk RWSZ2016-00005000.  

In verband hiermee is besloten de vergunning van 7 september 2012 met 

kenmerk DNH-2012/4206 te wijzigen. 

 

 

5. Procedurele overwegingen 

 

In artikel 6.22, lid 1 Waterwet is de bevoegdheid om een vergunning ambtshalve 

te wijzigen vastgelegd. 

Gezien de veranderende tekeningen is besloten om van deze bevoegdheid gebruik 

te maken. 

 

Omdat het te realiseren anodebed gelegen is binnen het invloedsgebied van in 

beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is om zienswijze 

gevraagd. Het Hoogheemraadschap heeft in haar mail van 6 oktober 2015 aan 

gericht aan Visser & Smit Hanab B.V. (aannemer van Tennet TSO B.V.) 

aangegeven dat er op basis van de keur van het Hoogheemraadschap geen 

vergunning van het Hoogheemraadschap vereist is, maar dat wel de verleende 

watervergunning door Rijkswaterstaat gewijzigd dient te worden. Daarnaast heeft 

het Hoogheemraadschap in haar mail van 5 oktober aangegeven af te zien van 

aanvullende eisen.    



 

 
Pagina 4 van 77 
 

 pagina’s (inclusief voorblad) 

 

 

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft in haar mail van 15 april 2016 

aangegeven dat nu het anodebed van Velsen naar Beverwijk is verplaatst zij geen 

opmerkingen heeft. 

 

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

besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 

3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen 

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

(Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 

gecoördineerd door de Minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen 

de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, 

vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld 

in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de 

bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde 

lid, van de Wro. 

 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding 

Randstad 380kV (Noordring). Daarom is ook op dit besluit de 

rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

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

de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV (Noordring) bevorderd. Onderhavig 

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

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

in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-

aan-huisbladen en regionale dagbladen; 

- op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan aan 

TenneT TSO B.V gezonden; 

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

gelegen bij de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Kaag en Braassem 

en de gemeente Lansingerland. 
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Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de 

Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig 

door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ 

daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en 

regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en 

grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk 

geïnformeerd 

 

6.  Ondertekening 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

namens deze, 

hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 

 

 

 

 

mevrouw M. Nauta  
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Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Randstad 380 kV Noordring  

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

 

Overige mededelingen: 

 

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om 

de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat 

derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade 

lijden. 

 

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan: 

1. de gemeente Velsen 

2. de gemeente Beverwijk 

3. de directeur van de regionale directie Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die zich met 

betrekking tot het gebruik van staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan 

wenden 

 

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog 

toestemming nodig van Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. Ik wijs u er op dat 

Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere 

voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) 

gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is 

overeengekomen met Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van 

staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en). 
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Bijlage 2, Tekeningen en andere bijlagen 

 

 

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van 

heden en als zodanig gewaarmerkt: 

 

Tekeningnummer 451479-2-T-03 d.d. 4-11-2015; 

Tekeningnummer 451479-1-T-02 d.d. 10-11-2015; 

Rapport P214102.doc-02 Visser & Smit Hanab d.d. 4-11-2015; 

Werkinstructie Hommema MON-W153 d.d. 12-5-2015; 

Kadastrale kaart met kenmerk R 380 10 1228 blad 2 van 11 revisie 17-9-2015. 

 

 




