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1. Aanvraag  
 
Op 29 januari 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, zoals 
bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is geregistreerd 
onder zaaknummer 2016-0016. 
 
Gegevens aanvrager 
Naam en adres : TenneT TSO B.V 
  de heer G.J. Terluin 
  Postbus 718 
  6800 AS  ARNHEM 
Omschrijving 

De aanvraag betreft : het realiseren van een nieuwe 380 Kv    
hoogspanningsverbinding 

 
De aanvraag bevat de volgende activiteiten : 
1. bouwen 
 
2. Procedure  
 
Bevoegd gezag 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum is bevoegd om op de 
aanvraag te beslissen. 
 
Indieningsvereisten en ontvankelijkheid 
Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst 
op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een 
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is 
dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 
 
Rijkscoördinatieregeling 
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 Noord-West 380 kV 
EOS-VVL 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 Noord-West 380 kV EOS-VVL. Daarom is 
ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
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De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Noord-West 
380 kV EOS-VVL bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de 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 
gezonden; 

- Het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij 
[locatie]; 

- Er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd 
geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

 
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. 
 
3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming  
 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
 
Toetsing aan het bestemmingsplan 
De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan Winsum - 
Buitengebied.  
Voor Noord-West 380 kV EOS-VVL is echter een (rijks)inpassingsplan in voorbereiding. Artikel 
3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening bepaalt dat in zo’n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het in 
voorbereiding zijnde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan 
in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. 
 
Toetsing aan redelijke eisen van welstand 
De aanvraag is door Libau, Welstands- en monumentenzorg Groningen, getoetst aan de 
Welstandsnota -Welstandsplan Noord Groningen-. Het perceel valt binnen de 
welstandsgebieden: Woldstreek-West, Voormalig Stroomdal Reitdiep, Reitdiep, en Middag- 
Humsterland. 
 
Toetsing aan het Bouwbesluit: 
Als aan de in de vergunning opgenomen voorwaarden wordt voldaan is voldoende aannemelijk 
dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. 
 
Toetsing aan de gemeentelijke Bouwverordening 
Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de 
bouwverordening. 
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4. Besluit  
 
Dit besluit is tot stand gekomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. Gebleken is dat u voldoende aannemelijk hebt 
gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de eisen die de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht daaraan 
stellen. 
 
Aan het besluit zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden. Deze moet u naleven. 
 
Wij hebben besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe 
380 Kv hoogspanningsverbinding te verlenen. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit 
bouwen, artikel 2.1 lid 1 sub a, en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo. 
 
Onderdeel van het besluit vormen gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden. 
 
5. Voorwaard en en verplichtingen  
 
Voorwaarden 
Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden: 
 

a. Het bouwwerk moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde gewaarmerkte 
tekeningen/bijlagen; 

b. Er moet worden gebouwd volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de 
Bouwverordening. 

 
Drie weken voor de start van de bouw moet worden ingeleverd: 

a. Volledig uitgewerkte constructieve gegevens met vermelding van afzonderlijke 
paalnummer en x, y-coördinaten ter goedkeuring aan de gemeente te worden verstrekt 
bestaande uit: 
- Wapeningtekeningen; 
- Constructieve onderbouwing ten behoeve de hijskraan (tijdelijke funderingen, 

hijskraandraaiboek); 
- Palenplan per mastlocatie; 
- Belastingaannamerapport met: reactiekrachten op de afzonderlijke funderingspaal, 

spanningsverloopberekening in de betonnen fundatievoet; 
- Constructief rapport van de mastopbouw inclusief berekening op hoofdlijnen (data 

uitdraai niet noodzakelijk, alleen input-output). 
b. Bouwveiligheidsplan. Het plan bevat: 

1. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met: 
2. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en 

afsluiting van de bouw- of sloopplaats;  
3. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende 

wegen en bouwwerken;  
4. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;  
5. de aan- en afvoerwegen;  
6. de laad-, los- en hijszones;  
7. de plaats van bouwketen;  
8. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;  
9. de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van 

materialen;  
10. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen; 
11. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de 

toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- 
of sloopwerkzaamheden; 
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c. indien een bouwput wordt gemaakt: 
- 1°de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;  
- 2°de uitgangspunten voor een bemalingsplan;  
- 3°de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan 

naburige bouwwerken;  
d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde 

vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de 
maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, 
tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels 
als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid; 

e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de 
bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillings-sterkte veroorzaakt dan de 
trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid. 

 
Verplichtingen 
Wij wijzen u op de volgende verplichtingen die u heeft volgens het bouwbesluit 2012: 
 
Het melden van: 
a. de start van de werkzaamheden. Hiervoor dient u bijgevoegd ‘formulier melding start’ in te 

dienen. Dit formulier moet twee dagen voor de werkzaamheden starten ingediend worden; 
b. het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een gedeelte 

daarvan. Hiervoor dient u bijgevoegd ‘formulier melding gereed’ in te dienen. Dit formulier 
moet uiterlijk één werkdag nadat de werkzaamheden gereed zijn ingediend worden. 

 
Verder vragen wij u de volgende werkzaamheden te melden: 
c. de aanvang van heiwerkzaamheden, het vervaardigen van boor-, of in de grond gevormde 

funderingspalen en het slaan van buispalen, tenminste twee dagen van tevoren; 
d. de aanvang van grondverbetering draagkrachtige van de ondergrond, tenminste twee dagen 

van tevoren; 
e. de aanvang van het storten van beton ter controle van de wapening, tenminste twee dagen 

van tevoren; 
f. de oplevering van grondleidingen en afvoerputten onmiddellijk na voltooiing, vóór het dichten 

van de sleuven; 
  
Verbod voor ingebruikneming 
Het is verboden een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend in gebruik te geven 
of te nemen indien:  
a. het bouwwerk niet gereed is gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht; 
b. er niet gebouwd is overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning. 
 
Overige opmerkingen 
a. De omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden; 
b. Indien u reeds gebruik maakt van deze vergunning, voordat definitief is komen vast te staan 

dat de vergunning niet meer kan worden vernietigd, op grondslag van een door 
belanghebbende krachtens de Wet tegen de verlening van deze vergunning ingesteld 
bezwaar of beroep, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u bij daadwerkelijke 
vernietiging achteraf van de vergunning de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk 
houden; 

 
6. Leges  
 
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om omgevingsvergunning zijn leges 
verschuldigd. De aanslag daartoe wordt u opgelegd door de heffingsambtenaar. Volgens onze 
berekening bedragen de leges: 
 
 Opgegeven bouwkosten (excl. BTW) €18.151.844,00 
 Vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) €18.151.844,00 
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 Leges 
 Welstand advieskosten welstand € 3.181,00 
 2.3.2 bouw € 453.796,10 
 2.3.2.2 beoordeling bodemrapport € 43,65 
 
 Totaal: € 457.020,75 
 
Voor de betaling van dit legesbedrag wordt u binnenkort door of namens de heffingsambtenaar 
een factuur toegestuurd. 
 
7. Rechtsbescherming en inwerkingtreding  
 
Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Noord-West 380 kV EOS-VVL  
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
 
Beroepsclausule 
(Let op: Er kan op dit moment nog geen beroep worde n ingesteld. Het betreft een 
ontwerpbesluit, in dit stadium kan alleen een ziens wijze worden ingediend) 
 
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 beroepgronden meer worden aangevoerd. 
Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 
 
Inwerkingtreding beschikking 
De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het 
indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Indien binnen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 
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8. Bijlagen  
 
Bij dit besluit behoren gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden. 
 
 
Winsum, 17 mei 2017 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Winsum, 
namens dezen, 
 
 
 
de heer J.J. Pettinga, 
Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Milieu 
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Statiegeldregeling 
 
De statiegeldregeling bevordert een efficiënte werkwijze. 
 
Inzicht in de start en voltooiing van een bouwwerk is een verplichting die is opgenomen in het 
Bouwbesluit 2012. Voor de gemeente Winsum draagt dit bij aan een efficiënt gemeentelijk 
proces. 
 
Om het gebruik van de bij de omgevingsvergunning gevoegde kennisgevingen ´melding start´ en 
´melding gereed´ te bevorderen heeft de gemeente een statiegeldregeling ingevoerd. Dit komt er 
in het kort op neer dat bij tijdig terugsturen van de genoemde kennisgevingen een bij de leges 
betaald bedrag weer wordt terug gestort op uw rekening. 
 
Voor de toezichthouders van de afdeling Ruimte geven de kennisgevingen een goed beeld van 
het verloop van het bouwproces. Deze inzage in het bouwproces is van belang om tijdig de 
wettelijke controle op de verschillende onderdelen van het bouwwerk te kunnen uitvoeren. 
Aan de legesverordening is met betrekking tot de statiegeldregeling het volgende artikel 
toegevoegd: 
 
Onderdeel 2.5.6 
Indien uiterlijk één werkdag na beëindiging van de werkzaamheden dit gemeld is door middel van 
een meldingskaart en de start van de bouwwerkzaamheden minstens 2 dagen voordat de bouw 
begint gemeld is door middel van een meldingskaart wordt een teruggaaf van € 50,00 van de 
geheven leges verleend.  
 
Om in aanmerking voor de teruggave van € 50,00 is het belangrijk dat aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan. Als niet aan de voorwaarden is voldaan kunnen wij geen teruggaaf 
geven. 
 



 2016-0016 8 

 
MELDING START BOUWWERKZAAMHEDEN  

Dossiernummer:  2016-0016-S 
Datum vergunning:  17 mei 2017 
Omschrijving: het realiseren van een nieuwe 380 Kv 

hoogspanningsverbinding 
Locatie:  
 
 
Ondergetekende verklaart dat de werkzaam-
heden starten op d.d.: 

 

 
Vergunninghouder:  TenneT TSO B.V 

    de heer G.J. Terluin 
    Postbus 718 
    6800 AS  ARNHEM 
 

 Het bo uwen zal worden uitgevoerd door:  
 Naam:  

 Adres:  

 Postcode en plaats:  

 Telefoon en fax:  

 Email:  
 
 

 Handtekening vergunninghouder/gemachtigde  
 Plaats:   

 Datum:   

 Handtekening: 
   

  
 
 
De vergunninghouder is verplicht deze bouwregistratiegegevens uiterlijk twee dagen vóór 
aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk aan burgemeester en wethouders te 
verstrekken. 
 
Om in aanmerking te komen voor de statiegeldregeling is het van belang dat deze kennisgeving 
tijdig ingediend is.
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MELDING GEREED BOUWWERKZAAMHEDEN  

Dossiernummer:  2016-0016-G 
Datum vergunning: 17 mei 2017 
Omschrijving: het realiseren van een nieuwe 380 Kv 

hoogspanningsverbinding 
Locatie:  
 
Ondergetekende verklaart dat de werkzaam-
heden zijn/worden voltooid op d.d.: 

 

 
 

Vergunninghouder:  TenneT TSO B.V 
    de heer G.J. Terluin 
    Postbus 718 
    6800 AS  ARNHEM 
 

 Handtekening vergunninghouder/gemachtigde  
 Plaats:   

 Datum:   

 Handtekening: 
   

  
 
 
 
De vergunninghouder is verplicht uiterlijk één dag na beëindiging van de werkzaamheden, 
waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, het einde van die werkzaamheden bij 
het bouwtoezicht melden. 
 
Om in aanmerking te komen voor de statiegeldregeling is het van belang dat deze kennisgeving 
en de kennisgeving ´start bouw´ tijdig ingediend zijn. 
 
Als u in aanmerking komt voor teruggave zijn wij uw IBAN-nummer nodig voor de teruggave.  
IBAN-nummer:  
  

 
 
 


