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Op 31 maart 2016 is door TenneT TSO B.V., postbus 718 te Arnhem , een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het gewijzigd uitvoeren van de fundatie van hoogspanningsmast 145 
(201600710G01), locatie Doespolderweg. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp heeft besloten deze 
vergunning te verlenen. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo). 

In deze omgevingsvergunning leest u eerst waarvoor u precies een omgevingsvergunning krijgt. 
Vervolgens krijgt u informatie over de voorwaarden en voorschriften die voor deze vergunning gelden. 
Tot slot vindt u hierin informatie over de procedure die is gevolgd en een juridische toelichting op het 
besluit (de afwegingen). In de bijlage bij deze vergunning leest u nog welke documenten u heeft 
ingestuurd. Hierop is dit besluit mede gebaseerd. 

A Besluit: u krijgt een omgevingsvergunning 
Wij verlenen u een omgevingsvergunning. Deze vergunning gaat over het gewijzigd uitvoeren van de 
fundatie van hoogspanningsmast 145 (201600710G01), locatie Doespolderweg, kadastraal perceel 
LDDOOC 43 en LDDOOC44. 

De omgevingsvergunning geldt voor de volgende activiteit: 
1. (ver)bouwen van een bouwwerk. 
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U moet het bouwwerk (laten) bouwen zoals bepaald is in het Bouwbesluit en de bouwverordening. 
Daarnaast moet het bouwwerk voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden: 

1. Voordat de werkzaamheden starten, dienen de ingediende tekeningen en berekeningen inzake het 
aspect constructieve veiligheid door de afdeling Toezicht en handhaving geaccordeerd zijn. 

2. Minimaal24 uur voordat de bouwwerkzaamheden starten, moet u deze start aankondigen bij 
Richard de Graaf en Nelson Koets van de afdeling Toezicht en handhaving. U doet dit door een e
mail te sturen aan info@leiderdorp.nl. 

3. De vergunning moet altijd op het bouwterrein aanwezig zijn. U moet deze kunnen laten zien, als een 
medewerker van de gemeente hierom vraagt. 

4. Ten minste 24 uur voordat het bouwwerk gereed is, moet u dit doorgeven aan Richard de Graaf en 
Nelson Koets van de afdeling Toezicht en handhaving. U doet dit door een e-mail te sturen aan 
info@leiderdorp.nl. 

5. Vinden er werkzaamheden plaats in of met (potentieel) verontreinigde grond? Dan moet u 
handelen volgens de regels die de overheid hieraan stelt. Denk aan de bepalingen in de Wet 
milieubeheer, de regeling Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk 
Meldpunt Afvalstoffen) en het Bouwstoffenbesluit. Meer voorwaarden over veiligheid in deze 
situatie leest u in de CROW-publicatie nummer 132. 
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In 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 (Noord ring) 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 8 september 2016 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 8 september 2016 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V 
gezonden; 

he ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 9 september tót en met donderdag 20 oktober 2016 
ter inzage gelegen bij de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Kaag en Braassem en de 
gemeente Lansingerland. 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp
besluiten van de vijfde fase voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV (Noordring) zijn geen 
zienswijzen over de ontwerp-besluiten naar voren gebracht. 

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. 
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• Op 3 maart 2015 heeft gemeente Leiderdorp onder kenmerk 2014-0064-QG01- z/14/002424 
vergunning verleend voor het bouwen c.q. aanleggen van een 380 kV hoogspanningsverbinding tussen 
Beverwijk en Zoetermeer (De "Noordring''); 

• In uw aanvraagformulier heeft u gevraagd om een omgevingsvergunning voorde activiteit bouwen 
voor het gewijzigd uitvoeren van de fundatie van hoogspanningsmast met nummer 145; 

• Deze mast maakt onderdeel uit van vergunning kenmerk 2014-0064-0G01- z/14/002424; 
• Deze bouwkundige wijziging heeft geen invloed op de overige in de vergunning met kenmerk 

2014-0064-0G01- z/14/002424 genoemde overwegingen; 

U wilt een bouwwerk (ver)bouwen 
Op basis van de volgende punten is besloten dat de werkzaamheden plaats kunnen vinden: 
• De aanvraag voldoet aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. 
• Het bouwplan is in overeenstemming met bestemmingsplan "lnpassingsplan randstand 380 kV

verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk, Noordring" en het bestemmingsplan 
"Polder Achthoven 2016"; 

• Het bouwplan voldoet aan de eisen van de bouwverordening. 
• Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
• Het bouwplan voldoet, met in achtnemen van de gestelde voorwaarden, aan de eisen van het 

Bouwbesluit. 

Het bouwplan is, met het in acht nemen van de voorwaarden, in overeenstemming gebleken met 
artikel 2.10 van de Wabo. 
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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. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep 
instellen. 

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 te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Als u vragen heeft 
Heeft u nog vragen over deze omgevingsvergunning? Maak dan gerust een afspraak met het cluster 
Bouwen, wonen en heffingen van de GemeentewinkeL Dit kan via de website 
https://gemeentewinkel.leiderdorp.nl/afspraak maken of door te bellen naar 071 545 85 00. De 
Gemeentewinkel is open op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur en werkt alleen op afspraak. 
Neemt u contact op? Vergeet dan niet het kenmerk GWI/RON1/201600710G01 te vermelden. Dan 
kunnen wij u sneller helpen. 

Leiderdorp, 9 november 2016 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en 
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Bijlage 1 Stukken waarop besluit is gebaseerd 

Wij verlenen u de omgevingsvergunning op basis van de volgende stukken: 

• 2243239 _1458562971230 _Bijlage_1_ Tracekaart_Randstad_380 _kV. pdf 
• 2243239_1458563205307 _Bijlage_2_Situatietek_KadAanduiding.pdf 
• 2243239 _1458563388918 _Bijlage_3 _ ConstructieBerekening_ type_ C.pdf 
• 2243239_1459413852707 _Brf_omvg_LD_mastfundatie_145.pdf 
• 2243239_1459414011164_papierenformulier.pdf 
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