
OM G E V I N G S V E R G U N N I N G           bouwdossier 2018WB0090 
 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, 
 
 

gezien de aanvraag van: TenneT TSO BV 
wonende: Postbus 718 

in de gemeente: Arnhem 
ontvangstdatum: 7 juni 2018 

 
Waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd: 
 
Voor: Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de 

bestaande 380 kV Randstad 
hoogspanningskabelverbinding 

 
Voor de activiteit: Tijdelijk strijdig gebruik van percelen in strijd met de 

vigerende beheersverordening Groene Oostrand 
 
Op het perceel: plaatselijk bekend trace tussen Gooiland 39 tot 

Noordzeekanaal tussen A9 en A22 te Beverwijk, kadastraal 
bekend gemeente Beverwijk, sectie B, nummer 121. 

 
 
 
Overwegende: 
Ontvankelijkheid  
Artikel 2.8 Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de 
gegevens en bescheiden, die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 
moeten worden ingediend om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling 
is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), met een nadere 
uitwerking in de Ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
De aanvraag omgevingsvergunning is ontvankelijk, aangezien aanvrager heeft 
voldaan aan de indieningsvereisten zoals vermeld in het besluit omgevingsrecht 
(Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Naar het oordeel van ons 
college zijn er voldoende gegevens en bescheiden overgelegd, waardoor 
aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de daarvoor geldende eisen.  
 
Beoordeling aanvraag  
TenneT TSO BV heeft een kabelverbinding aangelegd in het kader van het 
Randstad 380 project. Het tracé van de 380 kV verbinding is ca. 0,9 km lang en 
bestaat uit twee circuits. Naar aanleiding van de conclusie dat één van de kabels 
(fase 12a) niet geslaagd is voor de Site Acceptance Test, dient de kabel onder het 
Noordzeekanaal vervangen te worden door middel van een hersteloperatie. Ten 
behoeve van deze hersteloperatie zal er een tijdelijk(e) werkterrein- en inrit worden 
gerealiseerd ter plekke van Opstijgpunt 5 (OSP 5). De herstelwerkzaamheden duren 
vanaf de start van de herstelwerkzaamheden circa 14 maanden. 
Een deel van het beoogde werkterrein/werkinrit valt binnen het vigerende Rijks 
Inpassingsplan ten behoeve van de hersteloperatie. Echter valt een deel van het 
beoogde werkterrein/werkinrit buiten het RIP en is in strijd met de regels ruimtelijke 
ordening van het vigerende bestemmingsplan Groene Oostrand. 
 



 

 

De omgevingsvergunning tijdelijk strijdig gebruik heeft betrekking op het deel van het 
werkterrein/-inrit dat buiten het Rijksinpassingsplan (RIP) voor de realisatie van de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380 Noordring valt. 
 
De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het ten tijde van de aanvraag 
vigerende beheersverordening “Groene Oostrand”. De locatie van OSP 5 en tevens 
de locatie van het tijdelijke werkterrein- en inrit kent de besluitvlakzone ‘agrarisch’. 
Deze gronden zijn bestemd voor de grondgebonden landbouw. Het uitvoeren van de 
herstelwerkzaamheden aan de hoogspanningskabelverbinding valt niet onder de 
begripsomschrijving van de besluitvakzone ‘agrarisch’. Tevens heerst op de locatie 
de besluitvlakzone ‘geluid- industrie’. Wegens het gascompressiestation van 
Gasunie, dat geluidshinder veroorzaakt, is het op deze locatie niet toegestaan 
nieuwe definitieve geluidsgevoelige functies te realiseren. 
 
Ten behoeve van het onderhavige project is een ruimtelijke onderbouwing (versie 
revisie 02 d.d. 23 augustus 2018) opgesteld. In de ruimtelijke onderbouwing wordt 
gemotiveerd waarom er sprake is van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’. Deze 
ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van deze (ontwerp) omgevingsvergunning 
en vormt (mede) de motivering van de (ontwerp) vergunning. 
 
Vooroverleg 
In het kader van onderhavige aanvraag zijn de volgende instanties verzocht een 
reactie te geven omtrent onderhavige aanvraag: 
1. Provincie Noord-Holland; 
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 
3. Veiligheidsregio Kennemerland; 
4. Omgevingsdienst IJmond; 
5. Gasunie; 
6. Liander; 
7. PWN. 
 
Van de zeven benaderde instanties is van de Provincie Noord-Holland, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Veiligheidsregio Kennemerland, 
Omgevingsdienst IJmond, Gasunie een reactie ontvangen. De overige twee 
instanties hebben niet gereageerd. 
 
Omgevingsdienst IJmond 
 
Bodem 
In paragraaf 1.9 is aangegeven dat er een vooronderzoek is uitgevoerd en dat er 
geen bodemverontreiniging voor de werklocatie naar voren is gekomen. Dit 
vooronderzoek is niet bekend bij ons en ook niet bijgesloten in de aanvraag. 
Derhalve dient er nog een afschrift van het vooronderzoek te worden overlegd aan 
de omgevingsdienst. 
 
Ecologie 
In de ruimtelijke onderbouwing – aanvraag Omgevingsvergunning tijdelijke strijdig 
gebruik Beverwijk – wordt aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn te 
verwachten op beschermde soorten. Er wordt verwezen naar het milieuonderzoek 
behorend bij de beheers-verordening ‘de Groene Oostrand’. Echter, uit dit rapport 
blijkt dat ‘eventuele toekomstige (bouw)plannen afzonderlijk worden getoetst op 
negatieve effecten op beschermde soorten’. 
 
In het plan van aanpak ‘hersteloperatie 380kV verbinden project Noordzeekanaal’ 
wordt beschreven dat er minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden 



 

 

een ecologische QuickScan wordt uitgevoerd. Wij adviseren deze ecologische 
quickscan echter zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren. Mogelijk blijkt er uit de 
ecologische quickscan dat er aanvullend onderzoek of een mogelijk een ontheffing 
nodig is.   
Plangebied is gelegen op afstand van beschermd Natura 2000 gebied 
Kennemerland-Zuid, waarschijnlijk zullen er geen negatieve effecten optreden naar 
het beschermd natuurgebied.  
 
Externe Veiligheid 
Akkoord, behoudens opmerking: conclusie “toetsing aan BEVT is niet van 
toepassing aangezien het werkterrein/werkinrit geen (beperkt) kwetsbaar object is”; 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale weg N246 
Artikel 2  
De artikelen 3 en 4 zijn van toepassing op besluiten inhoudende: 
c. het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheers verordening wordt 
afgeweken (…) 
Artikel 4  
1 Het bevoegd gezag neemt bij de vaststelling van een besluit dat betrekking heeft 
op gronden in de omgeving van een transportroute, niet zijnde een basisnetroute, 
ten aanzien van nieuw toe te laten kwetsbare objecten de grenswaarde 10-6 per jaar 
in acht en houdt ten aanzien van nieuw toe te laten beperkt kwetsbare objecten 
rekening met de richtwaarde 10-6 per jaar. 
Het werkterrein/werkinrit is geen (beperkt) kwetsbaar object.  
Tekst graag toevoegen aan rapportage. 
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat er geen beperkingen ontstaat met de tijdelijk 
strijdigheid met de regels ruimtelijke ordening van het vigerende bestemmingsplan 
Groene Oostrand. 
Advies 
Bovenstaande milieuaspecten bodem, externe veiligheid en Wet natuurbescherming 
dienen te worden meegenomen in de afweging. 
 
Antwoord: de reactie heeft geleid tot (gedeeltelijke) aanpassing van de ruimtelijke 
onderbouwing . 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Het hoogheemraadschap heeft voor deze werkzaamheden ook een 
vergunningsaanvraag ontvangen. Deze wordt ook meegenomen in de 
Rijkscoördinatieregeling. 
 
Antwoord: de reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Gasunie 
Na het bekijken van de mail blijkt dat de Gasunieleidingen op voldoende veilige 
afstand liggen waardoor de werkzaamheden kunnen worden aangemeld 
dmv reguliere klicmeldingen. 
 
Antwoord: de reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Brandweer Kennemerland 
In paragraaf 1.7 Externe Veiligheid van bovengenoemde ruimtelijke onderbouwing 
staat dat er geen sprake is van een verhoging van het groepsrisico of van een 



 

 

plaatsgebonden risico. Er hoeven dus geen extra maatregelen genomen te worden 
vanuit het perspectief van externe veiligheid. De Veiligheidsregio Kennemerland 
heeft verder geen toevoegingen of bezwarende opmerkingen ten aanzien van 
onderhavige ruimtelijke onderbouwing. 
 
Antwoord: de reactie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Provincie Noord-Holland 
De ruimtelijke onderbouwing zwijgt over de provinciale structuurvisie en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening. In die verordening is het gebied aangeduid als 
Stelling van Amsterdam. Ook het hoofdstuk over Archeologie & Cultuurhistorische 
waarden zwijgt hierover. 
 
Antwoord: de reactie heeft geleid tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing. 
 
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 en Klimaat (EZK). 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 EZK 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 op grond van artikel 20c, tweede lid, Elektriciteitswet 1998  het 
onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid 
en bekend gemaakt; 
- 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 EZK 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 Beverwijk en de gemeente Velsen. 
 
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 EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK 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. 
 
Gelet op de artikelen 2.1 lid 1 sub c, en 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3.35 
van de Wet ruimtelijke ordening: 



 

 

 
Besluiten: 
 
Aan TenneT TSO BV, zoals genoemd in de aanhef van dit besluit, een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit: 

- Het tijdelijk strijdig gebruik van percelen in strijd met de vigerende 
beheersverordening “Groene Oostrand” 

 
conform de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, 
onder de voorschriften en nadere eisen welke aan deze omgevingsvergunning 
verbonden zijn.  
 
De volgende documenten zijn gewaarmerkt en behoren bij het besluit: 

 Aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 7 juni 2018; 
 Aanvraagbrief d.d. 8 juni 2018; 
 Memo Beverwijk, ruimtelijke onderbouwing revisie 02 d.d. 23 augustus 2018; 
 Memo Tennet Noordzeekanaal veldstudie projectlocaties OSP 5 en OSP 6; 
 Werkplan inrichten werkterrein hersteloperatie 380 kV verbinding project 

Noordzeekanaal, documentnummer P172306-WPL-A-001 , d.d. 2 februari 
2018; 

 Bijlagen werkplan, fasering werkzaamheden Beverwijk OSP5,  
situatietekeningnummers TK17126-K-A-03, revisie B, blad 1 t/m 11 

 Bijlagen algemeen plan aan- en afvoerroutes, tekeningnummer TP14115-R-
X-00; 

 Plan van aanpak hersteloperatie 380 kV verbinding project Noordzeekanaal, 
documentnummer P172306-PVA-A-001, d.d. 2 februari 2018; 

 Algemeen plan overzicht percelen OSP5 Beverwijk, tekeningnummer 
TK17126-K-A-07, revisie D, d.d. 14 mei 2018; 

 Voorschriften (doc.nr. UIT-18-38203). 
 
 
  



 

 

Conform artikel 2.22 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft ons 
college voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning. Deze voorschriften 
zijn bijgevoegd. Indien er voor vergunninghouder sprake is van gegevens en 
bescheiden die overlegd mogen worden nadat de omgevingsvergunning is verleend, 
dan staan deze gegevens en bescheiden gesteld in de voorschriften. In de 
voorschriften staat een aantal eisen gesteld omtrent de indiening van deze 
gegevens. Wordt niet voldaan aan de verplichting tot het achteraf overleggen van de 
vereiste gegevens en bescheiden, dan kan de omgevingsvergunning op grond van 
artikel 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden ingetrokken. 
 
De houd(st)er van deze omgevingsvergunning dient er voor zorg te dragen dat de omgevingsvergunning met alle 
daarbij behorende bescheiden te allen tijde op de bouwplaats aanwezig is en op eerste aanvraag aan de ambtenaar 
van bouw- en woningtoezicht ter inzage wordt gegeven 
 

 
Hoogachtend,  
    
Burgemeester en Wethouders van Beverwijk, 
Namens dezen 
P.A. Koese 
Teamleider Vergunningen  
 
 
 
Zienswijzen 
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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Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning nr.: 2018WB0090 
 Decosnummer Z-18-53920 
 
Flora en fauna 
In verband met Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en de in het wild 
levende dieren en planten dienen de bepalingen uit de Wet natuurbescherming 
(inwerkingtreding per 1 januari 2017) en in bijzonder artikel 1.11 in acht te worden genomen: 
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 
leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 
kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 
natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

beperkt of ongedaan maakt. 
 
Archeologie en cultuurhistorie 
In verband met eventuele archeologische waarden dienen de bepalingen uit de Erfgoedwet 
(inwerkingtreding per 1 juli 2016) en in het bijzonder hoofdstuk 5 Archeologische 
monumentenzorg in acht te worden genomen. 
 
Bouwen 
De omgevingsvergunning betreft de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening’ en ziet niet toe op de activiteit ‘bouwen’. 
 
Overig 
1. De vergunninghoud(st)er dient zelf zorgt te dragen voor eventueel andere vereiste 

vergunningen op basis van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
2. De houd(st)er van deze omgevingsvergunning dient er voor zorg te dragen dat de 

omgevingsvergunning met alle daarbij behorende bescheiden te allen tijde op de 
bouwplaats aanwezig is en op eerste aanvraag aan de ambtenaar van bouw- en 
woningtoezicht ter inzage wordt gegeven. 

 
Looptijd/vervaldatum vergunning 
1. Deze vergunning vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden 

daarvan geen gebruik gemaakt is. 
2. De vergunning geldt voor de duur van maximaal 1,5 jaar vanaf de aanvang van de 

herstelwerkzaamheden. Afwijking van deze termijn is slechts mogelijk na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het college. 

3. Na het verstrijken van de aangegeven termijn is de vergunninghouder gehouden de 
toestand te herstellen, hetzij die met de toepassing zijnde voorschriften van het 
bestemmingsplan of de beheersverordening in overeenstemming te brengen. 
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