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P U B L I E K S Z A K E N  

V E R G U N N I N G E N   

  

 

  

  
  

 TenneT TSO B.V.  
Postbus 718 
6800 AS Arnhem 

 

   

   

   

  

  

Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum 

OLO 3719291 7727-2018 Tel. 140255 diverse  

Onderwerp: Omgevingsvergunning 

 

Geachte heer, 
 

Op 7 juni 2018 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 

tijdelijk aanleggen van een werkterrein t.b.v. herstel hoogspanningsverbinding op het perceel 

nabij de Amsterdamseweg en langs de Rijksweg A9 te Velsen. De aanvraag is voor de 

periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 januari 2022.  

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7727-2018. 

 

Op de aanvraag om omgevingsvergunning is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. In deze brief besluiten wij 

over uw aanvraag om een omgevingsvergunning. Hierbij hebben we de ingediende 

zienswijzen betrokken <…>. 

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit(en): 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 

 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  

 

De besluitvorming over dit project wordt voorbereid met toepassing van de 

rijkscoördinatieregeling volgens artikel 3.35 Wro in samenhang met artikel 3.31 Wro. 
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Besluit 

Op grond van artikel 2.1, artikel 2.2 en § 2.3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht besluiten wij op de gevraagde omgevingsvergunning voor het perceel nabij 

de Amsterdamseweg en langs de Rijksweg A9 als volgt: 

 

 De ingediende zienswijzen <…> overeenkomstig de Nota beantwoording zienswijzen <…> 

 Een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: 

o Strijdig planologisch gebruik van het bestemmingsplan ‘Spaarnwoude’ en hiertoe 

af te wijken op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 Wabo juncto artikel 4, 

lid 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.  

 

Bij dit besluit horen de volgende stukken: 

 aanvraagformulier, met datum 7 juni 2018 

 fotobijlage, met datum 11 juli 2018  

 toelichtende verklaring bij de aanvraag, met datum 11 juli 2018 

 tekeningen van de nieuwe tijdelijke situatie, met datum 30 mei 2018 

 ruimtelijke onderbouwing ‘aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk strijdig gebruik Velsen’, 

met datum 19 april 2018 

 

Voorwaarden 

Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden.  

 

 De omgevingsvergunning wordt verleend  voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 

31 januari 2022.  

 In de bijlage van deze vergunning staan uitvoeringsvoorschriften. Hier moet u zich aan 

houden. 

 

 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

 

Burgemeester en wethouders van Velsen, 

Namens dezen, 

Teamleider Vergunningen 

 

 

 

A. Braams 

  



 

  3 

Inhoudsopgave 
De onderstaande onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning. 

 Overwegingen 

 Voorschriften 

 Nadere aanwijzingen 

 Informatie 

 Bijlagen 

 

Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

Strijdig planologisch gebruik (artikel 2.12 Wabo)  

In artikel 2.12 van de Wabo is aangegeven in welke gevallen de omgevingsvergunning kan 

worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

Wanneer de activiteit niet in strijd is met het gestelde, wordt de vergunning voor deze activiteit 

verleend. 

 

Planologie 

 

Bestemmingsplan ‘Spaarnwoude’  

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Spaarnwoude’ en heeft de bestemmingen; 

‘Bedrijf – opstijgpunt (artikel 4 van de regels), ‘Recreatie’ (artikel 9 van de regels) en ‘Leiding – 

Hoogspanningsverbinding I’ (artikel 20 van de regels). Er gelden daarbij nog de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – archeologie -1’ (artikel 23 van de regels) en ‘Waarde 

archeologie 2’ (artikel 24 van de regels).  

 

Bestemming ‘Bedrijf – opstijgpunt’ (artikel 4 van de regels) 

Ingevolge artikel 4.1 zijn deze gronden onder meer bestemd voor installaties voor 

hoogspanningsverbindingen, wegen, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde. Het 

gevraagde plan is met deze regels in overeenstemming. 

 

Bestemming Recreatie (artikel 9 van de regels ) 

Het tijdelijke werkterrein en werkweg is met de bestemming ‘recreatie’ in strijd ten aanzien van 

het bedoelde gebruik.  

 

Leiding – Hoogspanningsverbinding I (artikel 20 van de regels). 

Ingevolge artikel 20.1 zijn deze gronden bestemd voor een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding, wegen en bouwwerken. Ingevolge artikel 20.4.1 geldt dat 

omgevingsvergunning nodig is voor het aanleggen van wegen en andere 

oppervlakteverhardingen. Ingevolge artikel 20.4.2 is een omgevingsvergunning niet vereist 

indien de werkzaamheden bedoeld zijn voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding. Het 

betreft een dergelijk geval. Met dit artikel is daarom geen strijd.  

 

Waarde – Archeologie-1 (artikel 23 van de regels)  

Het perceel heeft de dubbelbestemming Waarde- Archeologie-1. Ingevolge artikel 23 van de 

regels dienen werkzaamheden met een grotere oppervlakte dan 100 m² (en dieper dan 0,4 

meter) van een omgevingsvergunning met archeologisch onderzoek voorzien te zijn. 

Ingevolge artikel 23.3.2 is een dergelijk onderzoek niet vereist indien het normaal onderhoud 
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betreft. Dit in combinatie met het achterwege blijven van grondbewerkingen dieper dan 0,4 

meter leidt er toe dat nader onderzoek niet nodig is. 

 

Waarde – Archeologie-2 (artikel 24 van de regels) 

Het perceel heeft de dubbelbestemming Waarde- Archeologie-2. Ingevolge artikel 24 van de 

regels dienen werkzaamheden met een grotere oppervlakte dan 500 m² (en dieper dan 0,6 

meter) van een omgevingsvergunning met archeologisch onderzoek voorzien te zijn. 

Ingevolge artikel 24.3.1 is een dergelijk omgevingsvergunning met onderzoek niet vereist 

vanwege het achterwege blijven van grondbewerkingen dieper dan 0,6 meter. 

 

Overwegingen  

De locatie van het werkterrein/werkweg komt in belangrijke mate overeen met de locatie van 

het oorspronkelijke werkterrein zoals vergund onder de omgevingsvergunning 

OLO572003w12.000428, met kenmerk u12.010091.  

 

Gezien de bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing, vervaardigd in opdracht van 

initiatiefnemer, welke is getoetst aan het rijksbeleid, het provinciale beleid en het 

gemeentelijke beleid, zijn er geen stedenbouwkundige, planologische of milieutechnische 

bezwaren tegen de uitvoering van dit tijdelijke project. Gelet op de betrokken belangen, en de 

bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing, is het project niet in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

Procedure 

 

Rijkscoördinatie 

Een groot deel van het beoogde werkterrein met werkweg valt binnen vigerende Rijks 

inpassingsplan ten behoeve van de aanleg hoogspanningsverbinding. Echter, er valt ook een 

deel buiten het RIP.  

 

Dit deel is in strijd met de regels van het vigerende bestemmingsplan Spaarnwoude. TenneT 

heeft er voor gekozen ook tijdelijke aanvragen omgevingsvergunningen te laten vallen onder 

de coördinatieregeling gezien de inspraaktrajecten tijdens de oorspronkelijke aanleg van de 

kabels. Hierdoor wordt het risico gespreide rechtsgangen verkleint.  

 

De besluitvorming over dit project wordt voorbereid met toepassing van de 

rijkscoördinatieregeling volgens artikel 3.35 Wro in samenhang met artikel 3.31 Wro. De 

afdeling 3.4 van de Awb (uitgebreide procedure) is in combinatie met artikel 3.31 Wro van 

toepassing. Dit geldt ook voor besluiten waarvoor zonder rijkscoördinatie de reguliere 

procedure van toepassing is.  

 

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. 
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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 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. 

 

Zienswijzenprocedure 

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

 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt Randstad 380 kV Noordring 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

 

Het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter 

inzage gelegen, zodat een ieder zijn of haar zienswijzen kan inbrengen. Er zijn wel/geen <…> 

zienswijzen ingediend. 

 

Looptijd vergunningen 

De looptijd van deze omgevingsvergunning is van 1 oktober 2019 tot en met 31 januari 2022.  

 

Voorschriften 

 De uitvoering van het bouwplan wordt begeleid door de toezichthouder van gemeente 

Velsen, de heer L. de Waard. Uiterlijk vier werkdagen voor het begin van de 

werkzaamheden moet u nadere afspraken met deze toezichthouder maken over de 

uitvoering van het bouwplan, in elk geval over: 

o De start van de werkzaamheden. 

o Het uitvoeren van voorzieningen waardoor geluidsoverlast voor omwonende of 

overigens voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 Zonder toestemming van of goedkeuring door bovengenoemde toezichthouder mogen de 

werkzaamheden niet worden uitgevoerd. 

 Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet steeds iemand bereikbaar zijn die de 

Nederlandse taal spreekt. 
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Nadere aanwijzingen 
Wij kunnen de omgevingsvergunning wijzigen en intrekken in de gevallen genoemd in 

paragraaf 2.6 Wabo. 

 

Informatie 

 
Burgerlijk wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5 titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij 

willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen 

dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.  

 

Betaling leges 

Op grond van de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van een 

vergunningaanvraag leges verschuldigd. Voor de betaling van de leges ontvangt u een 

aanslag van de afdeling Publiekszaken werkeenheid Belastingen en Invordering. Bij de 

aanslag wordt vermeld op welke wijze u bezwaar kunt aantekenen tegen hoogte en 

grondslagen van de leges. 

 

Bijlagen 
Document start- en gereedmelding bouwwerkzaamheden. 

 

Ter nadere informatie zijn de volgende brochures in te zien op de website van gemeente 

Velsen (www.velsen.nl.): 

- Brochure een omgevingsvergunning ontvangen. 

- Brochure aandachtspunten (ver)bouwen. 

- Brochure rechtsmiddelen. 

 

http://www.velsen.nl/



