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Beste heer , 
 
 
Op 3 december 2018 vroeg u een omgevingsvergunning bij de gemeente aan. U vraagt 
aan het opwaarderen van de LLS-ENS 380kV verbinding langs de Zuidermeerdijk, 
Ketelmeerweg, Havenweg, Ramsweg te Nagele en Ens. U vraagt de vergunning aan voor 
de activiteit bouw. 
 
U ontvangt een ontwerpbesluit 
Uw aanvraag voldoet aan de eisen om de (ontwerp) omgevingsvergunning te verlenen. 
Daarom verleen ik u een (ontwerp) omgevingsvergunning voor de activiteit bouw voor 
het opwaarderen van de LLS-ENS 380kV verbinding. 
 
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 
 
Locatie 
Het gaat in deze vergunning om de percelen kadastraal bekend gemeente 
Noordoostpolder:  mast 

− sectie D, nr. 1352,  184 
− sectie D, nr. 1386, 180-181 
− sectie D, nr. 476, 196 
− sectie D, nr. 1385, 181-182-183 
− sectie D, nr. 1579,  195  
− sectie D, nr. 1362,  186 
− sectie C, nr. 2868,   203   (kadastraal sectie c, nr. 4190) 
− sectie D, nr. 2504,  179 
− sectie D, nr. 1383,  183 
− sectie D, nr. 2186,  186 
− sectie D, nr. 1355,  187 
− sectie D, nr. 1356,  188 



− sectie D, nr. 1163,  189 
− sectie D, nr. 1165,  189 
− sectie D, nr. 2506,  190 
− sectie D, nr. 2605, 191-192 
− sectie D, nr. 1335, 193 
− sectie D, nr. 1336,  194 
− sectie D, nr. 1215,  195 
− sectie D, nr. 2104,  197 
− sectie D, nr. 2289, 198 
− sectie D, nr. 2264, 198 
− sectie C, nr. 3381, 199 
− sectie C, nr. 3144,  200 
− sectie C, nr. 3383,  201 
− sectie C, nr. 2551, 201 
− sectie C, nr. 3561, 202 
− sectie C, nr. 3497,   
− sectie C, nr. 3314 204-205 
− sectie C, nr. 3821.  205-206 
 

Voorschriften 
In de bijlage bij de vergunning leest u wat de voorschriften zijn. Deze voorschriften 
maken deel uit van de vergunning. Leest u deze goed door, dit kan veel misverstanden 
voorkomen. 
 
Beschrijving van het project 
Vanwege toename in het transport van elektriciteit wordt het 380kV-station uitgebreid. 
Om deze uitbreiding mogelijk te maken dient er langs het trace LLS-ENS een aantal 
hoogspanningsmasten aangepast te worden. De aanvraag omgevingsvergunning heeft 
betrekking op het constructief aanpassen van het mastlichaam en de fundering.  
 
Beschrijving van de procedure 
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 Wet ruimtelijke 
ordening, 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 wet 1]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; 

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

141c, tweede lid, Mijnbouwwet 



- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan 
[INITIATIEFNEMER]   gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van (…….) ter inzage gelegen bij de gemeenten 
Lelystad, Dronten en Noordoostpolder; 

- 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. 
 
Toetsing 
Ik heb de besluitvormingsprocedure uitgevoerd volgens artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide procedure. Ik heb de aanvraag 
getoetst aan:  

− de Wabo; 
− het Besluit omgevingsrecht (Bor);  
− de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  

 
U leverde gegevens aan 
Voor deze vergunning diende u de gegevens bij mij in volgens artikel 2.8 Wabo. Deze 
gegevens heb ik nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen 
(ontvankelijkheid). U leest deze regeling in paragraaf 4.2 van het Bor. De regeling is 
verder uitgewerkt in de Mor. 
 
Uw aanvraag is ontvankelijk 
Op 14 januari 2019 heb ik u, conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een 
brief gestuurd waarin ik om aanvullende gegevens heb verzocht. U heeft nadien 
aanvullende gegevens aangeleverd.  
 
Ik heb genoeg informatie van u gekregen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. 
Dit betekent dat uw aanvraag ontvankelijk is. Ik heb uw aanvraag in behandeling 
genomen.  
 
Het college is het bevoegd gezag 
Het college van burgemeester en wethouders mag deze vergunning verlenen. Dat baseer 
ik op:  

− de omschrijving van het project; 
− artikel 2.4 van de Wabo;  
− hoofdstuk 3 van de Bor met bijlage. 

Het voorgenomen project valt onder de Rijkscoördinatieregeling. De Minister van 
Economische Zaken is daarvoor de project minister en het coördinerend bevoegd gezag. 
 
Dit zijn de overwegingen 
 
Voor de activiteit bouwen 
Uw aanvraag voldoet aan de toetsingskaders. U heeft een vergunning nodig voor het 
bouwen van een bouwwerk. Dit leest u in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo.  
In artikel 2.10 van de Wabo is bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als: 

• niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking 
heeft,  
voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;  

•  niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking 
heeft,  



  voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;  
•  het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan 

gestelde eisen;  
•  het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand   
  (artikel 12 van de Woningwet).  
 
Ik heb uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, de 
beheersverordening “Landelijk gebied” en de redelijke eisen van welstand. Dat deed ik 
volgens artikel 2.10 van de Wabo. 
 
Bouwbesluit 
•  Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan in hoofdlijnen gaat voldoen aan de 
eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.  
 
Bouwverordening  
•  Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk(en) voldoet aan de Bouwverordening 
van de gemeente Noordoostpolder.    
 
Beheersverordening Landelijk gebied 
De hoogspanningsleiding is niet in strijd met de beheersverordening Landelijk gebied. In 
deze beheersverordening is geregeld dat de regeling zoals opgenomen in planteksten 
Landelijk gebied 2004 hier geldt. In artikel 23 van deze planteksten is geregeld dat de 
gronden waarop een hoogspanningsleiding is aangeduid, gebruikt mogen worden ten 
behoeve van deze leiding. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve 
van de betreffende leiding worden gebouwd. De aanvraag heeft betrekking op de 
aanpassing van de bestaande masten ten behoeve van de hoogspanningsleiding. 
 
Ik heb de aanvraag niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. De reden is dat er 
voor dit gebied geen welstandscriteria gelden. 
 
(ontwerp)Besluit 
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom besluit ik, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 
paragraaf 2.3 van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 
-   het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de navolgende door u 
ingediende stukken en bijlagen en de in dit besluit genoemde voorschriften deel 
uitmaken van de vergunning.  
 
 
Documenten 
Bij de aanvraag verstrekte u ons de volgende documenten: 
 
-   bijlage 1 begeleidend schrijven.pdf 
- _bijlage_2_trace_tekening.pdf  
- _bijlage_3_mastenlijst.pdf  
- _bijlage_4_bestaande_masten.pdf 
- _bijlage_5_principe_fundaties.pdf   
- _bijlage_6_lls_arch_bureaustudie2015.pdf  
-   bijlage_7_lls_arch_bureaustudie2017.pdf  
- _bijlage_8_ecol_werkprotocollen.pdf 
 
U heeft op 5 maart 2019 ontbrekende gegevens ingediend. Dit betreffen de volgende 
documenten: 

- aanvulling toelichting en wijzigingen, V2; 
- oplegnotitie_constructieve_berekening; 



- uitgangspuntenrapport opwaardering 380kV verbinding LLS ENS; 
- constructieve veiligheid: berekeningen- mastconstructie LLS-ENS2; 
- Constructieve veiligheid: Rapportage funderingen Lelystad-Ens, datum 2018-10-04; 

 
Deze stukken maken deel uit van de vergunning.  
 
U heeft verzocht om toepassing van artikel 2.7 van het Mor. Ik heb dit opgenomen in de 
voorschriften behorende bij de vergunning.  
 
Bel of mail ons gerust als u vragen heeft 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw  van cluster  
Vergunningen, toezicht en handhaving. Het telefoonnummer is . Of stuur 
een e-mail naar: @noordoostpolder.nl.  
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

  
manager Vergunningen, toezicht en handhaving 
 
 



Voorschriften bij vergunning het opwaarderen van de LLS-ENS 380kV 
verbinding/HZ_WABO 2018-2165 
 
Voor de activiteit bouwen 

1. U meldt de start van het werk bij ons. Dat doet u minimaal 2 werkdagen voordat 
u met het werk begint. Dit geldt ook voor ontgravingswerkzaamheden. Hiervoor 
stuurt u een e-mail naar: handhaving@noordoostpolder.nl. 

2. U meldt de start van heiwerk bij ons. Dat doet u minimaal 1 dag voordat u met 
het heiwerk begint. Uiterlijk 2 werkdagen nadat het heiwerk klaar is, overlegt u 
ons een kalenderstaat.  

3. Minimaal 2 dagen van tevoren krijgen wij gelegenheid om:  
− de wapening te controleren voordat beton wordt gestort; 
− uit het zicht komende (staal-)constructies te controleren; 
− uit het zicht komende riolering te controleren.  

4. Uiterlijk op de dag waarop het gebouw klaar is, meldt u dit aan ons. 
5. Als u gebruik maakt van de openbare ruimte (bouwplaatsinrichting), of als u 

(tijdelijk) gebruik maakt van de openbare weg, moet u 4 weken van tevoren 
contact op nemen met de gemeentewerf. Dit kan via 
gemeentewerf@noordoostpolder.nl, hierbij moet ook een schets aangeleverd 
worden van de bouwplaats. 

 
Nog nader in te dienen stukken: 
De volgende stukken dienen uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de werkzaamheden 
ingediend te worden via het OLO: 
- 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 worden geaccordeerd door de 
betreffende gezaghebbende commissies en worden 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.  
- de definitieve bouwplaats inrichtingen en bouwveiligheidsplannen per werklocatie. 
  
Alle documenten die niet zijn opgesteld door de hoofdconstructeur dienen, voordat deze 
ingediend worden bij de gemeente, voorzien te worden van een goedkeuringsstempel 
van de hoofdconstructeur. 
 
 
Algemene informatie 
1. U zorgt dat op de bouwlocatie altijd aanwezig zijn:  

− de omgevingsvergunning; 
− andere vergunningen en ontheffingen; 
− het bouwveiligheidsplan; 
− eventuele aanschrijvingen volgens de Wabo.  

Deze gegevens stelt u ook ter beschikking aan de ambtenaren van het cluster 
Vergunningen, toezicht en handhaving. 

2. Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken. Dat kan onder andere in de volgende 
gevallen voor de activiteit bouwen:  

− U bent binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, nog 
niet met het werk begonnen.  

− U heeft binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden 
alleen nog maar loopings- en grondwerken uitgevoerd. Of u heeft alleen 
voorbereidend werk uitgevoerd. 

− U heeft het werk 26 weken lang gestaakt. En u bent het werk niet opnieuw 
begonnen.  

mailto:handhaving@noordoostpolder.nl
mailto:gemeentewerf@noordoostpolder.nl


− U heeft de vergunning gekregen op basis van onjuiste of onvolledige 
gegevens. 

 
Let op:  
Voor de andere wabo-activiteiten geldt een termijn van 3 jaar in plaats van 26 
weken. Heeft een Wabo-vergunning betrekking op bouwen en een andere activiteit? 
Dan is de termijn voor alle activiteiten 3 jaar. Dit leest u in artikel 2.33 lid 2 onder a. 
van de Wabo. 

3. U kunt een (deel van een) nieuw of helemaal vernieuwd gebouw alléén in gebruik 
nemen of geven als:  

− u het bouwwerk schriftelijk gereed heeft gemeld bij ons; 
− u heeft gebouwd volgens de omgevingsvergunning. 

4. Meldingen van de start van de bouw, heiwerkzaamheden en het afronden van de 
bouwwerkzaamheden kan via handhaving@noordoostpolder.nl. 

 
 
 
 
Overige informatie bij vergunning het opwaarderen van de LLS-ENS 380kV 
verbinding/HZ_WABO 2018-2165 
 
Voor de omgevingsvergunning betaalt u € XXXX aan leges 
U ontvangt voor de legeskosten een aparte nota van ons. Bij deze nota leest u ook hoe u 
eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de leges en de grondslagen die 
hiervoor gelden. 
 
In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers  
Deze kunnen ervoor zorgen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken. Ook kunnen er 
naast deze vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn 
waarover wij u niet hebben kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat 
u geen gebruik kunt maken van deze vergunning. 
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