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Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

 

Betreft: ONTWERPBESCHIKKING Omgevingsvergunning 

 

Geachte heer Ter Haar, 

 

Op 31 maart 2016 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ontvangen. Wij zijn voornemens deze omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Besluit 

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

3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de 

omgevingsvergunning te verlenen voor het het verplaatsen van een ondergrondse 

150 kV kabel nabij Turfspoor, locatie Turfspoor (AB 723) te Lisserbroek.  

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, 

beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald; 

Aanvraag  

De bouw- en gebruiksactiviteit is op grond van artikel 2, lid 18, sub d van bijlage 2 van het 

Besluit omgevingsrecht omgevingsvergunningsvrij gebleken. Ter beoordeling staat enkel de 

activiteit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in 

gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald, zoals bedoeld in  

artikel 2.1, lid 1 onder b van de Wabo. 

 

Procedure  

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

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

ordening 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 
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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 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. 

 

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. 

 

De besluitvormingsprocedure is derhalve uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in 

paragraaf 3.3 van de Wabo (uitgebreide procedure).  

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens de  

gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Zienswijze in het kader van deze ontwerpbeschikking 

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

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Randstad 380 kV Noordring  

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 
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Overwegingen 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

 

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde  

 het op grond van artikel 2.1 lid 1 sub b Wabo verboden is zonder omgevingsvergunning 

werkzaamheden uit te voeren in gevallen waarin dat in het bestemmingsplan is bepaald; 

 het project ingevolge het bestemmingsplan ”Buitengebied Zuid” is gelegen op de 

volgende bestemmingen:  

-  “Agrarisch” volgens artikel 6 van de planregels; 

-  “Verkeer” volgens artikel 23 van de planregels; 

-  “Water” volgens artikel 25 van de planregels; 

- de dubbelbestemming “Leiding – CO2” volgens artikel 29 van de planregels; 

- de dubbelbestemming “Leiding – Hoogspanning II” volgens artikel 31 van de 

planregels; 

- Gebiedsaanduiding wro-zone – wijzigingsgebied; 

- Gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone – LIB; 

 op grond van artikel 29, lid 4 van het bestemmingsplan ter plaatse van de bestemming 

“Leiding – CO2” een omgevingsvergunning benodigd is voor onder andere het indrijven 

van voorwerpen in de bodem; 

 deze vergunning slechts verleend kan worden wanneer de werkzaamheden niet strijdig 

zijn met de veiligheid van de leiding en de leidingexploitant hierover heeft geadviseerd; 

 in dit kader leidingexploitant op 17 mei 2016 om advies is gevraagd met het verzoek om 

binnen 10 dagen te adviseren. Leidingexploitant heeft geen gebruik gemaakt van het 

adviesrecht. Daarmee concluderen wij dat leidingexploitant geen bezwaren heeft tegen 

deze aanvraag; 

 er geen andere redenen aanwezig zijn waardoor de aanvraag geweigerd moet worden; 

 gelet op bovenstaande wij van oordeel zijn dat de gevraagde omgevingsvergunning voor 

dit onderdeel verleend kan worden. 
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Opmerking 

Gemeente Haarlemmermeer zal bij een toekomstige herziening van het geldende 

bestemmingsplan de beschermingszone van de 150 kV leiding in het bestemmingsplan 

verwerken. 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

voor deze, 

 

De heer M.H. Dusseldorp 

Waarnemend Teammanager Vergunningverlening 

Portefeuille branches A 

 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer 

informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=1891 

 
 

Bijlagen 

- aanvraagformulier 

- gewaarmerkte tekeningen 

- rapportages 
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VOORSCHRIFTEN 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, voor het 

verplaatsen van een ondergrondse 150 kV kabel nabij Turfspoor onder zaaknummer 772215 

verleend (ONTWERPBESCHIKING) op 1 juli 2016 op de locatie Turfspoor (AB 723) te 

Lisserbroek. 

 

Overige toestemmingen, meldingen en voorzieningen: 

Deze omgevingsvergunning is slechts verleend voor de activiteiten die genoemd zijn in het 

besluit. Mogelijk heeft u nog andere toestemmingen nodig voordat u start met uw project. 

Denkt u daarbij aan het volgende: 

• Als er bemaling moet gaan plaatsvinden bij een bouw (bronbemaling) waarbij u 

meer dan 1 m3 grondwater/uur onttrekt dan moet u dat op grond van de Waterwet 

melden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. In sommige gevallen heeft u zelfs 

een vergunning nodig. Ook voor het lozen van grondwater geldt in veel gevallen een 

meldingsplicht; 

• Voor uitvoering van de werkzaamheden heeft u een watervergunning van 

Hoogheemraadschap Rijnland nodig, dan wel dient u werkzaamheden te melden bij 

het Hoogheemraad Rijnland;  




