
 

 

 
 
 

 
  

OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERPBESCHIKKING  
 
Dossier - OV2018-1294 (Olo nr. 4062721) 
Het bouwkundig aanpassen van de hoogspanningsmasten (mastnummers: 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176,  
177 I, 177 II en 178)  en de fundering (i.v.m. het opwaarderen van de 
verbinding LLS-ENS 380kv) langs de Visvijverweg te Swifterbant. 
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Omgevingsvergunning (Ontwerpbeschikking) 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten hebben op 3 december 2019 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, voor zover nodig het bouwkundig 
aanpassen van de hoogspanningsmasten (mastnummers: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176, 177 I, 177 II en 178) en de fundering (i.v.m. het 
opwaarderen van de verbinding LLS-ENS 380kv) langs de Visvijverweg te Swifterbant. 
 
Vanwege toename in het transport van elektriciteit wordt het 380kV-station uitgebreid. Om 
deze uitbreiding mogelijk te maken dient er langs het tracé LLS-ENS een aantal 
hoogspanningsmasten aangepast te worden. Realisatie kan alleen plaatsvinden na het 
verlenen van een omgevingsvergunning. 
 
Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft 
betrekking op de activiteit:  
 

- Bouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht);  

 
onder de bepalingen dat het aanvraagformulier met bijlagen gewaarmerkt, deel uitmaken van 
de vergunning.  
Op grond van bovenstaande zijn wij voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. 
 
Ontvankelijkheid 
In artikel 2.10 van de Wabo, in paragraaf 4.2. van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht 
(Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor 
een omgevingsvergunning. 
 
De aanvraag zoals ingediend op 3 december 2018 bevatte onvoldoende informatie voor een 
goede beoordeling. Op 14 januari 2019 is verzocht de aanvraag aan te vullen (zie brief met 
kenmerk U19.000488/VHV/RK). 
 
Op 31 januari 2019 zijn de gevraagde aanvullingen ingediend. Op basis hiervan kunnen de 
gevolgen van de activiteit goed worden beoordeeld. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. 
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Bijgevoegde documenten  
De volgende ingediende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:  
 

# Soort Documenttitel  Datum 

1 Bijlage 1-Begeleidend schrijven Begeleidend schrijven aanvraag omgevingsvergunning 
Lelystad-Ens 

29-11-2018 

2 Bijlage 2-Trace tekeningen Overzicht en spanvelden 09-10-2017 

3 Bijlage 3- Mastenlijst Mastenlijst 19-09-2018 

4 Bijlage 4- Bestaande masten Bestaande masten 03-12-2018 

5 Bijlage 5- Principes fundaties  Principe aanpassingen funderingen 19-09-2018 

6 Bijlage 6-Drtn-arch-bureaustudie 
2015 

Archeologisch onderzoek 17-04-2015 

7 Bijlage 7-Drtn-arch-bureaustudie 
2017 

Archeologisch onderzoek 13-04-2017 

8 Bijlage 8-Ecol Werkprotocollen Toelichting werkprotocollen Tennet Lelystad - Ens 16-08-2017 

9 Toelichting aanvraag Aanvullende aanvraag toelichting en wijzigingen 30-01-2019 

 
Documentenbevoegd gezag:  

1 Advies Welstand Kenmerk R00012-2019 08-01-2019 

 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Dronten  
 
 
 

 
regisseur vergunningen en klantbegeleider 
team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid 
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Procedure (Rijkscoördinatieregeling) 
In artikel 20a, eerste  lid van de Elektriciteitswet, 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 
Beter Benutten Bestaande, 380 kV/ project Lelystad- Ens 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 Beter Benutten Bestaande 380 kV/ 
project Lelystad- Ens. 
Daarom is ook op dit besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Beter 
Benutten Bestaande 380 kV/project  Lelystad- Ens  bevorderd. Onderhavig besluit is als 
volgt voorbereid: 

- Op [datum] is op grond van [relevante artikel en wet1] 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  
gezonden; 

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

- er is [aantal]  informatieavond 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 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Lelystad- Ens  
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
 
  

                                                
1 9d, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 of 20c, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 of 39d, tweede lid, Gaswet of 

141c, tweede lid, Mijnbouwwet 
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Bouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);  

 
I. Voorschriften 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 

 Omdat er sprake is van uitgestelde gegevensverstrekking zal de toetsing aan het 
bouwbesluit 2012, later plaats vinden. 
De constructietekeningen met bijbehorende statische berekeningen moeten minimaal 
8 weken voor de aanvang van de bouw worden ingediend bij het team Vergunningen, 
Handhaving en Veiligheid en zijn goedgekeurd voordat met die onderdelen van de 
bouw mag worden begonnen. 
Hieronder wordt in ieder geval verstaan: 
- Het definitieve uitgangspunten rapport en daarmee dus ook de definitieve  

hoofdberekening dient te voldoen aan de vigerende normen.  
- Indien de in het GHD (gezaghebbend document) voorgestelde wijzigingen ten  

behoeve van de beoordeling van bestaande masten tijdig wordt geaccordeerd 
door de betreffende gezaghebbende commissies en wordt vastgelegd in een 
nieuwe beoordelingsnorm bestaande hoogspanningsmasten, mag ook deze 
worden toegepast. 

- De definitieve tekening en berekening (zowel bovenbouw als fundering), evenals 
een grondmechanisch onderzoek en advies, dienen nog aangeleverd te worden 
van iedere afzonderlijke mast/locatie.  

Alle documenten die niet zijn opgesteld door de hoofdconstructeur dienen, voordat 
deze ingediend worden bij de gemeente Dronten, voorzien te worden van een 
goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur. 

 Definitieve bouwplaats inrichtingen en bouwveiligheidsplannen per werklocatie; 

 Door of namens de houder van de omgevingsvergunning moet volgens artikel 1.25 lid 
1 van het Bouwbesluit 2012, ten minste 2 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend, de gemeente Dronten 
schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van 
ontgravingswerkzaamheden, in kennis worden gesteld (dit kan gedaan worden door 
het bijgevoegde formulier in te vullen en op te sturen aan Gemeente Dronten, 
Antwoordnummer 3, 8250 VB Dronten of een mail te sturen aan VHV@dronten.nl); 

 Door of namens de houder van de omgevingsvergunning moet volgens artikel 1.25 lid 
2 van het Bouwbesluit 2012, op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
waarvoor een vergunning is verleend, de gemeente Dronten schriftelijk van de 
beëindiging van die werkzaamheden in kennis worden gesteld (dit kan gedaan worden 
door het bijgevoegde formulier in te vullen en op te sturen aan Gemeente Dronten, 
Antwoordnummer 3, 8250 VB Dronten of een mail te sturen aan VHV@dronten.nl); 

 
II. Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit heb ik overwogen dat: 

 het aannemelijk is dat het bouwplan zal voldoen aan de gestelde eisen in het 
Bouwbesluit, omdat er sprake is van uitgestelde gegevensverstrekking zal de toetsing 
aan het bouwbesluit 2012, later plaats vinden. 

 het aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan het bepaalde in de gemeentelijke 
Bouwverordening; 

 het bouwplan is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (D 4000) en 
Hoogspanningsverbinding nabij Ketelbrug (8069) en is in overeenstemming met de 
voorschriften van het genoemde bestemmingsplannen; 

 de welstandscommissie (Het Oversticht te Zwolle) heeft geconcludeerd dat het plan 
voldoet aan redelijke eisen van welstand (voor het advies zie brief met kenmerk 
R00012-2019 d.d. 8 januari 2019). 
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U wordt erop gewezen dat het verkrijgen van een omgevingsvergunning u nog geen recht 
geeft om te mogen bouwen op grond van een andere eigenaar. U dient afzonderlijk 
toestemming van de eigenaar hiervoor te krijgen. 
 
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking 
verleende vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens 
vergunning en/of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen 
dan waarop deze beschikking steunt. 




