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1-10-2018

verzonden

onderwerp
Beschikking omgevingsvergunning nr. 2018WB0149
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doen wij u toekomen de aan u bij ons besluit d.d. , nr 2018WB0149 verleende
omgevingsvergunning
Voor:

Realisatie 4 aansluitingen in schakeltuin
hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV
Op het perceel: Gooiland 39 te Beverwijk
Procedure
De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit
van 20 juli 2018 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 het
net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) gezamenlijk
worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de Minister
van 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 het net op zee Hollandse Kust
(noord) en Hollandse kust (west Alpha). Daarom is ook op dit besluit de
rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZK heeft een
gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het net op zee Hollandse Kust
(noord) en Hollandse Kust (west Alpha) bevorderd. Onderhavig besluit is samen met
het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:

Op 20 juli 2018 is op grond van artikel 20c, tweede lid, in samenhang met
artikel 20ca van de 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-aanhuisbladen 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 [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 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.
Zienswijzen
Dit is een ontwerpbesluit. Eenieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen op het
ontwerpbesluit kenbaar maken. Hiertoe ligt het ontwerpbesluit gedurende een
periode van zes weken ter inzage. Voor informatie over de plaats van
terinzagelegging en de termijn waarbinnen kan worden gereageerd wordt verwezen
naar de kennisgeving waarmee dit ontwerpbesluit is gepubliceerd.
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt “NoZ Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)”
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Beverwijk,
Namens dezen
P.A. Koese
Teamleider Vergunningen

Bijlage(n):
o Omgevingsvergunning zaakcode 2018WB0149
o Voorschriften (UIT-18-38644)

OMGEVINGSVERGUNNING

bouwdossier 2018WB0149

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

gezien de aanvraag van:
wonende:
in de gemeente:
ontvangstdatum:

TenneT TSO BV
Postbus 718
Arnhem
3 september 2018

Waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd:
Voor:

Het realiseren van 4 aansluitvelden in de schakeltuin van
het bestaande 380 kV hoogspanningsstation Beverwijk.

Op het perceel:

Gooiland 39,
kadastraal bekend gemeente Beverwijk, sectie A,
perceelnummer 11397

Overwegende:
Voor de projecten net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)
is een aanvraag voor een omgevingsvergunning in het kader van artikel 2.1 lid 1a
(bouwen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor
het realiseren van vier nieuwe aansluitvelden in de schakeltuin van het
hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV.
Het bestaande hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV bevat een 380 kVschakeltuin waarin verschillende aansluitvelden (aansluitingen van
hoogspanningsverbindingen) via een rail met elkaar zijn verbonden.
Een aansluitveld is een samenbouw van hoogspanningscomponenten die
gezamenlijk een aansluiting vormen van een hoogspanningsverbinding op het
hoogspanningsstation. Via de schakeltuin van het hoogspanningsstation kan
elektriciteit in de gewenste richting worden getransporteerd. In de schakeltuin is
ruimte vrij om nieuwe verbindingen aan te kunnen sluiten (reservevelden).
De vier nieuw te realiseren velden zijn identiek aan de reeds bestaande velden in de
schakeltuin en bestaan uit diverse stalen draagconstructies waarop diverse
hoogspanningscomponenten (meet- en regel installaties) worden geplaatst. De
stalen dragers van de componenten staan per veld op een plaatfundatie.
Het op het hoogspanningsstation aan te sluiten net op zee bestaat uit vier
ondergrondse hoogspannings-kabels van 380 kV. Zij worden aangesloten op vier
nieuwe aansluitvelden (veldnummers 6 t/m 9) in het nog beschikbare deel van de
bestaande 380 kV- schakeltuin van het hoogspanningsstation Beverwijk 380 kV.
Middels de nieuwe schakelvelden worden de windparken aangesloten op het
landelijke hoogspanningsnet van 380 kV. Er is geen sprake van een uitbreiding van
de omvang van de bestaande schakeltuin of het hoogspanningsstation als geheel.
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
De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken naar het oordeel van het
college aannemelijk dat het bouwen, waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet
aan de in het Bouwbesluit en de in de Bouwverordening van de gemeente Beverwijk
gestelde voorschriften.
De brandweer is verzocht een advies te geven omtrent onderhavige aanvraag. Op
28 september 2018 heeft de brandweer het bouwplan akkoord bevonden.
Omgevingsdienst IJmond is verzocht een advies te geven omtrent onderhavige
aanvraag. Op 2 oktober 2018 heeft Omgevingsdienst IJmond positief geadviseerd.
Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de vier nieuwe aansluitvelden in de
schakeltuin is het bestemmingsplan Kagerweg dat is vastgesteld op 14-11-2013.
Ter plaatse van de nieuwe aansluitvelden gelden de volgende bestemmingen:
o Enkelbestemming Bedrijf – Nutsbedrijf.
o Dubbelbestemming Waarde – Archeologie.
De gronden ter plaatse van de nieuwe aansluitingen in de bestaande schakeltuin
van het hoogspanningsstation zijn bestemd voor een 380 kV- hoogspanningsstation
met daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde
(Bestemmingsplan Kagerweg, artikel 4.1). De wijziging past binnen deze
bestemming. De afmetingen van de constructies zijn weergegeven op de tekeningen
in bijlage 2. Deze voldoen aan de bij de bestemming geldende bouwregels
(Bestemmingsplan Kagerweg artikel 4.2).
Het realiseren van de vier nieuwe aansluitvelden in de schakeltuin betreft
hoofdzakelijk het plaatsen van componenten op stalen palen (zie tekening 180196BA-C0201 in bijlage 2). Hiervoor wordt minder dan 2.500 m2 aan grond geroerd. In
de planregels van de dubbelbestemming archeologie van het vigerende
bestemmingsplan Kagerweg (artikel 11.2 lid C onder 2) wordt gesteld dat in dat
geval geen archeologisch rapport hoeft te worden overlegd.
Het bouwen is niet in strijd met de algemene regels van het Rijk of de provincie.
Er is voor het gebied geen exploitatieplan vastgesteld.
Procedure
De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit
van 20 juli 2018 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 het
net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) gezamenlijk

worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de Minister
van 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 het net op zee Hollandse Kust
(noord) en Hollandse kust (west Alpha). Daarom is ook op dit besluit de
rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZK heeft een
gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het net op zee Hollandse Kust
(noord) en Hollandse Kust (west Alpha) bevorderd. Onderhavig besluit is samen met
het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:
- Op 20 juli 2018 is op grond van artikel 20c, tweede lid, in samenhang met artikel
20ca van de 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-aanhuisbladen 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 [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 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 en volgende 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 realiseren van 4 aansluitvelden in de schakeltuin van het 380 kV
hoogspanningsstation Beverwijk.
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. 3 september 2018;
 Aanbiedingsbrief d.d. 3 september 2018;
 Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag;
 Bijlage 2 Situatietekeningen met kenmerk 180196-BA-C0210, revisie 0.2; IOB
Advies & Engineering;
 Bijlage 3 Constructieve berekeningen, revisie 0.2, IOB Advies & engineering.;







Bijlage 4 Sonderingen en fundatie, versie 1, 26 augustus 2008, Fugro
Ingenieursbureau B.V.;
Bijlage 5 Verkennend bodemonderzoek Gooiland Beverwijk, 31 januari 2008,
Arcadis;
Bijlage 6 Melding activiteitenbesluit;
Bijlage 7 Machtiging Arcadis Nederland;
Voorschriften (doc.nr. UIT-18-38644).

De uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde vindt uitsluitend plaats
conform de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
omgevingsvergunning, onder de voorschriften en nadere eisen welke aan deze
omgevingsvergunning verbonden zijn.
Bouwkosten €
Leges
€
Beverwijk,
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Beverwijk,
Namens dezen,
P.A. Koese
Teamleider Vergunningen
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

Zienswijzen
Dit is een ontwerpbesluit. Eenieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen op het
ontwerpbesluit kenbaar maken. Hiertoe ligt het ontwerpbesluit gedurende een
periode van zes weken ter inzage. Voor informatie over de plaats van
terinzagelegging en de termijn waarbinnen kan worden gereageerd wordt verwezen
naar de kennisgeving waarmee dit ontwerpbesluit is gepubliceerd.
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt “NoZ Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha)”
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

