
Spaarnwoude 
Natuur en recreatie 

Ontheffing/vergunning 

A. Aanvraag 

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 17 september 2012 
een aanvraag ontvangen van: 

Tennet TSO BV 

Postbus 718 

6800 AS Arnhem; 

tot het verlenen van de benodigde ontheffingen/vergunningen op grond van de algemene 
verordening van het Recreatieschap Spaarnwoude, 

ten behoeve van: 

de aanleg van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring (opstijgpunt 
Velsen en mast 6 t/m 34), 

de verwijdering van het trace 150kV Velsen - Vijfhuizen (opstijgpunt Velsen-Zuid en mast 
1 t/m 33), alsmede 

de aanleg en verwijdering van de tijdelijke noodlijn (mast N1-N37), 

zoals nader aangeduid op het bij de aanvraag gevoegde en door Tennet opgestelde 
"vrijgaveblad vergunningsgegevens" d.d. 17 september 2012 en de daarin aangeduide 
werktekeningen, alsmede in de aanvullende aanvragen d.d. 21 januari 2013 met kenmerk 
000 007 40 0080714 en 21 maart 2013 met kenmerk 000 007 40 0131339. Voorts is naar 
aanleiding van ingediende zienswijzen bij brief van 6 juni 2013 met kenmerk 000 007 40 
0162699 nog een wijzigingsaanvraag met bijbehorende werktekeningen ingediend. 

B. Overwegingen 

Het algemeen bestuur overweegt het volgende: 

Op grond van het besluit van 3 mei 2012 kenmerk ETM/EM/11064349 en het besluit van 4 
februari 2013 kenmerk DGETM-EM/13006783 en het besluit van 20 maart 2013 kenmerk 
DGETM-EM/13045670 van de Minister van Economische Zaken (EZ) op grond van artikel 
20c, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 is op dit besluit de Rijkscoordinatieregeling als 
bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dat wil in dit geval 
zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV 
Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure 
wordt geco6rdineerd door de minister van EZ. 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 eon van de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Randstad 
380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring). Daarom is ook op dit besluit de 
rijkscoordinatieregeling van toepassing. 

De Minister van EZ heeft een gecoOrdineerde voorbereiding van de besluiten voor de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) bevorderd. 

Onderhavig besluit is samen met een aantal andere besluiten als volgt voorbereid: 

-

 op 11 april 2013 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 11 april 2013 is door de Minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO 
B.V. gezonden; 

-

 het ontwerp van het besluit heeft van 12 april 2013 tot en met 23 mei 2013 ter inzage 
gelegen bij het Ministerie van EZ. 

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 EZ 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ 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 
geInformeerd. 

Ten behoeve van de uitvoering van dit voor de landelijke energievoorzienig noodzakelijke 
werk is het nodig dat Tennet beschikt over de benodigde toestemming van het 
recreatieschap volgens de algemene verordening. 

Op grond van artikel 3:4, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Bescherming groenvoorzieningen) is het verboden om 

- (a) enige schade toe te brengen aan een boom, een struik of de overige in het gebied 
voorkomende flora; 

- (b)putten of kuilen te graven in grasvelden of bermen of de grasmat op enigerlei wijze te 
beschadigen; 

- (d) oevers te beschadigen; 

- (e) zich binnen de beplantingen te bevinden 

In artikel 3:4, derde lid is opgenomen dat het algemeen bestuur ontheffing kan verlenen van 
het in artikel 3:4, eerste lid neergelegde verbod. 

Op grond van artikel 4:1, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Parkeren voertuigen en wrakken) is het verboden om een voertuig tussen 
00:00 uur en 06:00 uur de parkeren of geparkeerd te houden op de weg of op openbaar 
terrein tenzij noodzakelijk voor toegestane horeca-uitoefening. 

In artikel 4:1, tweede lid is opgenomen dat het algemeen bestuur ontheffing kan verlenen 
van het in het eerste lid gestelde verbod. 

Op grond van artikel 4:4, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Grote voertuigen) is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, 
een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren in 
het gebied. 

Op grond van artikel 4:4, tweede lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Grote voertuigen) is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de 
lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het algemeen 
bestuur aangewezen weg , waar dit naar het oordeel van het bestuur buitensporig is met het 
oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte. 

Pagina 2 van 6 



• 
• . Spaarnwoude 

• 0 Natuur en recreatie 

In artikel 4:4, vijfde lid is opgenomen dat het algemeen bestuur van de in het eerste en 
tweede lid gestelde verboden ontheffing kan verlenen. 

Op grond van artikel 4:5, eerste en tweede lid van de algemene verordening van het 
Recreatieschap Spaarnwoude (Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen) is het 
verboden om 

- (1) met een voertuig te rijden door de beplanting, groenstrook, berm, glooiing of de 
zijkant van de weg; 

- (2) met een voertuig te rijden of deze te doen of te laten staan buiten de voor het 
wegverkeer openstaande verharde en onverharde wegen, paden en parkeerterreinen. 

In artikel 4:5, derde lid is opgenomen dat het algemeen bestuur van de in het eerste en 
tweede lid gestelde verboden ontheffing kan verlenen. 

Op grond van artikel 4:7, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Voorwerpen op de weg en/of openbaar terrein) is het verboden om zonder of 
in afwijking van een vergunning van het algemeen bestuur op de weg en./of openbaar terrein 
een voorwerp, niet zijnde een voertuig, te plaatsen, te houden en/of achter te laten. 
In artikel 4:7, tweede lid is opgenomen dat het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt 
voor zover het plaatsen of houden van een voorwerp voortvloeit uit een verkregen 
vergunning of ontheffing. 

Op grond van artikel 4:8, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Voorwerpen op, in of boven openbaar water) is het in verband met de 
veiligheid op het water verboden zonder vergunning van het algemeen bestuur een 
voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in, of boven openbaar water te plaatsen, aan te 
brengen of te hebben. 

Op grond van artikel 8, tweede lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Voorwerpen op, in of boven openbaar water) is het verboden om 

a. zonder vergunning van het algemeen bestuur aanleggelegenheden, steigers, 
golfbrekers, beschoeiingen of daarmee gelijk te stellen werken te maken of te 
hebben, of masten, hijskranen of soortgelijke voorwerpen in of aan openbare wateren 
op te richten of te hebben; 

b. zonder vergunning van het algemeen bestuur in of boven het openbaar water palen, 
geen deel uitmakend van de beschoeiing, viotten, skischansen, bruggen, 
getimmerten of daarmee gelijk te stellen voorwerpen te plaatsen of te hebben; 

c. zonder vergunning van het algemeen bestuur in, onder, op of boven het openbaar 
water touwen, kettingen, metalen draden, of kabels, voor zover deze niet worden 
gebruikt voor tot het meren of slepen van vaartuigen, te leggen te spannen of te 
hebben; 

d. Als eigenaar van of rechthebbende op het water van de onder a), b) of c) van dit 
artikel vermelde en bedoelde voorwerpen in of boven dat water toe te laten zonder 
dat voor het aanbrengen, plaatsen of hebben van die voorwerpen vergunning is 
verleend door het algemeen bestuur. 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit konden worden ingediend bij Bureau 
Energieprojecten, Inspraakpunt hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-
Bleiswijk (Noordring),Postbus 23,2290 AA Wateringen. 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgevingen en de terinzagelegging van alle 
ontwerpbesluiten in het kader van de Rijkscoordinatieregeling voor het project Randstad 
380kv Noordring 2e fase, zijn in totaal 6 zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren 
gebracht. Een aantal zienswijzen, 0001, 0002, 0004, 0005 en 0006 richt zich (mede) op het 
ontwerp van onderhavige besluit. Deze inhoudelijke punten uit de zienswijzen 0001, 0002, 
0004, 0005 en 0006 worden in bijgevoegde nota van beantwoording beantwoord. Deze nota 
van beantwoording maakt, voor zover de zienswijzen zich richt tegen het ontwerp van 
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onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de nota van beantwoording is 

aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 

C. Besluit 

Het algemeen bestuur besluit: 

-

 op grond van artikel 3:4, derde lid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3:4, 
eerste lid van de algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude; 

-

 op grond van artikel 4:1, tweede lid ontheffing te verlenen van het bepaalde is artikel 4:1, 

eerste lid; 

-

 op grond van artikel 4:4, vijfde lid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4:4, 

eerste en tweede lid; 

op grond van artikel 4:5, derde lid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4;5, 

eerste en tweede lid van de algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude; 

-

 op grond van artikel 4:7, tweede lid ontheffing/vergunning te verlenen in verband met het 

bepaalde in artikel 4:7, eerste lid; 

-

 vergunning te verlenen om, voor zover voor de uitvoering van (tijdelijke) voorzieningen of 

werken in verband met de aanleg van de 380 KV leiding wenselijk of noodzakelijk, of te 

wijken van het in artikel artikel 4:8, eerste en tweede lid neergelegde verbod; 

met dien verstande dat Tennet c.q. de (onder)aannemer die het werk uitvoert of doet 
uitvoeren daarbij de volgende voorwaarden volledig in acht zal nemen. 

D. Voorwaarden 

1. Het werk vindt plaats stipt volgens de aangeduide c.q. gewaarmerkte werktekeningen en 

met inachtneming van (de reactie op) de nota beantwoording zienswijzen, voor zover 

betrekking hebbend op het recreatieschap Spaarnwoude. 

2. Tennet neemt alle noodzakelijke maatregelen voor een veilige uitvoering van het werk 

waarbij Tennet nadrukkelijk rekening dient te houden dat de werkzaamheden mogelijk 

met verminderd zicht plaatsvinden. 

3. Het werk wordt zoveel mogelijk zonder onderbrekingen uitgevoerd. 

4. Bij de oplevering van het werk is de gebiedsbeheerder Spaarnwoude aanwezig waarbij 

door de gebiedsbeheerder een proces verbaal van bevindingen wordt opgemaakt ten 

aanzien van de staat van de weg, de berm en het terrein alsmede eventueel benodigde 

heraanplant. De gebiedsbeheerder wordt tijdig op de hoogte gesteld van het moment van 

oplevering. 

5. In geval van heraanplant dient Tennet die heraanplant zo spoedig mogelijk te realiseren 

doch uiterlijk op 15 mei (einde plantseizoen). 

6. Tennet dient uiterlijk een week voor aanvang van het werk daarvan melding te doen aan 

Recreatie Noord-Holland NV, Genieweg 46 Velsen-Zuid 1981 LN ( tel 023-5202820) ter 

attentie van de gebiedsbeheerder Spaarnwoude, de heer A. van Koeverden. Voor zover 

het werk bestaat uit deelprojecten die in het terrein als een afzonderlijk werk tot 

uitdrukking komen, is de aanvangsmelding vereist voor elk van de deelprojecten. 

7. Tennet dient, voor zover betrekking hebbend op het gebied genoemd in artikel 1:1, onder 

h van de algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude, in het bezit het zijn van 

alle vereiste vergunningen en ontheffingen op het moment dat het werk wordt 

aangevangen. 

8. Tennet stelt zich tijdig op de hoogte van de loop van reeds aanwezige kabels en 

leidingen in het geplande trace. Tennet is ervoor verantwoordelijk dat reeds aanwezige 

kabels of leidingen niet worden beschadigd. 

9. Tennet draagt er zorg voor dat, voor zover van toepassing, zogenaamde KLIC meldingen 

bij de projectvoorbereiding c.q. aanvang werk tijdig plaatsvinden. 
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10. Tennet dient, overeenkomstig daartoe strekkende toezeggingen, er zorg voor te dragen 
dat de evenementen die in het gebied zijn gepland tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden ongestoord doorgang kunnen vinden hetgeen in het bijzonder geldt voor 
de grote muziekevenementen die plaatsvinden in de periode 1 juni tot 15 september. 

11. Voor zover de uitvoering van het 380kV werk samenvalt met de uitvoering van het werk 
van de Gasunie ten behoeve van de aardgastransportleiding Beverwijk—Wijngaarden zal 
Tennet haar planning en uitvoering afstemmen met de Gasunie en het recreatieschap 
teneinde schade aan de terreinen en de activiteiten van het recreatieschap zoveel 
mogelijk te beperken hetgeen in het bijzonder geldt voor de grote muziekevenementen 
die plaatsvinden in de periode 1 juni tot 15 september. 

12. Het werk wordt voorts door Tennet uitgevoerd met inachtneming van de volgende 
voorzieningen en afspraken: 

o Tennet brengt waar nodig deugdelijke afrasteringen aan in verband met 
gebruik van de weilanden door vee. 

o Tennet zorgt bij noodzakelijke omleidingen, afsluitingen en (potentieel) 

gevaarlijke situaties voor deugdelijke bebording voor automobilisten, 
recreanten en fietsers met dien verstande dat de bestaande fietsroutes in het 
weekend zoveel mogelijk open blijven. 

o Tennet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk laanbeplanting en bosschages 

proberen te behouden; indien dat niet mogelijk is treedt Tennet tijdig in 

overleg met het recreatieschap. Tennet draagt zorg voor herstel/heraanplant  
van alle flora die als gevolg van het werk is verwijderd of beschadigd. Voor 
zover planttechnisch mogelijk worden bij heraanplant van bomen exemplaren 
van tenminste 10 centimeter stamdoorsnede gebruikt. 

o Het aanvullen van grond dient plaats te vinden met (zo nodig bemeste) grond 

die geschikt is voor de functie die het (deel)terrein had op het moment dat het 
werk in uitvoering werd genomen met dien verstande dat er nooit 
verontreinigde of puinhoudende grond mag worden verwerkt. 

o Tennet en het recreatieschap zullen een gezamenlijke schouw uitvoeren, 
direct voorafgaande aan de uitvoering van het werk, van alle terreinen en 

toegangsroutes die voor de uitvoering van het werk gebruikt of aangetast 
worden. 

o Ten behoeve van een goede onderlinge afstemming benoemen zowel Tennet 

als het recreatieschap een contactpersoon die tenminste eenmaal per 14 

dagen, of zoveel meer als wenselijk overleg hebben over alle uitvoerings-

aangelegenheden. De contactpersonen kunnen zich dienaangaande door 

specialisten laten bijstaan. 

o De communicatie met de ondererfpachters, andere zakelijk gerechtigden en 

huurders van het recreatieschap geschiedt door Tennet. 

o Tennet draagt zorg voor contacten en afspraken met Afvalzorg in verband met 

graafwerkzaamheden in of nabij een (voormalig) vuilstort. 

o Tennet draagt zorg voor een goede werking van drainagesystemen zodra het 

werk gereed is. 

o Watercompensatie door het Hoogheemraadschap Rijnland op percelen van 

het recreatieschap kan alleen plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming 

van het recreatieschap.  

o Tennet vergoedt alle directe schade aismede alle gevolgschade als gevolg 

van de uitvoering van het werk, waaronder begrepen planschade. 

13. Deze ontheffing heeft een looptijd tot en met 31 december 2017 of tot en met de 
opleverdatum van het werk indien het werk voor 31 december 2017 wordt opgeleverd. 
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Aldus opgemaakt te Velsen-Zuid op 9 augustus 2013 

Namens het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De 

termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met 

ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden 

ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen 

zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de 

belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert 

tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te 

vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is 

De leges voor deze ontheffing is, gelet op het bepaalde onder artikel 4.1 van de Tarievenlijst 

van de Legesverordening van het Recreatieschap Spaarnwoude, € 1000,- (een duizend 

euro). 

RNH/Dri/05.08.2013N3.1 
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Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgevingen en de terinzagelegging van alle ontwerp-besluiten in het kader van de Rijkscoördinatieregeling 

voor het project Randstad 380kV Noordring 2e fase, zijn in totaal 6 zienswijzen over de ontwerp-besluiten naar voren gebracht. Een aantal zienswijzen, 

0001, 0002, 0005 en 0006 richt zich op het ontwerp van onderhavige besluit. Deze inhoudelijke punten uit zienswijzen 0001, 0002, 0005 en 0006 

worden in bijgevoegde nota van beantwoording beantwoord. Deze nota van beantwoording maakt, voorzover de zienswijzen zich richt tegen het ontwerp 

van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit.  

In de nota van beantwoording is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 

 

NOTA BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN – HOOGSPANNINGSVERBINDING RANDSTAD 380 kV, NOORDRING, FASE 2 

 

Nr. Deelzienswijze Reactie Gericht tegen besluit Wijziging 

in besluit 

Reactie verwerken in 

besluit 

0001 Invloed van magnetische velden op 

pacemakers bij deze 

hoogspanningspieken onbekend. 

LUMC kan in deze geen duidelijkheid 

geven over schadelijke gevolgen op 

pacemaker en/of defibrillator. Reden 

om de leidingen zover mogelijk van 

de stoplichten te houden. Reden om 

de leidingen bij de afslag Vijfhuizen 

ten oosten van de Driemerenweg 

aan te leggen, zodat magnetische 

invloeden en tijdsduur minimaal zijn. 

 

Het effect van de hoogspanningslijn 

op pacemakers kan binnen het kader 

van de besluitvorming over de 

voorliggende uitvoeringsbesluiten 

geen rol meer spelen. Verschil moet 

gemaakt worden tussen het 

inpassingsplan Noordring Beverwijk-

Zoetermeer en de thans in procedure 

gebrachte uitvoeringsbesluiten. Het 

inpassingsplan staat in deze 

procedure niet ter discussie. In dat 

plan is de ligging van het tracé 

vastgesteld en zienswijzen die zich 

richten op de ligging van het tracé 

van de hoogspanningsverbinding 

konden in dat kader aan de orde 

worden gesteld en kunnen hier als 

zodanig niet meer worden 

aangevoerd. Dit plan is 

onherroepelijk geworden. Alleen de 

zienswijzen betrekking hebbend op 

onderwerpen en belangen die de 

thans in procedure gebrachte 

uitvoeringsbesluiten regelen kunnen 

een rol spelen. Bij de besluitvorming 

over het inpassingsplan is overigens 

alle ontwerpbesluiten 

(niet gedefinieerd) 

geen Alle besluiten 
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op de invloed van magnetische 

velden op pacemakers ingegaan. 

Voor zover nodig wordt daarnaar 

verwezen.  

 

0002 Op dit moment wordt de laatste 

hand gelegd aan een ingrijpend 

moderniserings- en 

kwaliteitsverbeteringsproces van het 

tuinencomplex. Bij tracékeuze is 

geen of althans onvoldoende 

rekening gehouden met de belangen 

van cliënte en haar huurders. Het 

voorkeurstracé loopt over een deel 

van het recreatiecomplex. 

Uitgangspunt bij tracékeuze is dat 

gevoelige bestemmingen moeten 

worden ontzien. Het 

recreatiecomplex is naar zijn aard 

onder dit begrip te scharen. Er is 

sprake van concentratie van 

personen (jong en oud) die hier in 

hoofdzaak in de open lucht 

verblijven en bovendien worden er 

gewassen voor menselijke 

consumptie gekweekt. 

Magneetveldzone dient een dergelijk 

complex bij voorkeur te vermijden. 

De huidige tracékeus heeft direct 

schadelijke gevolgen voor de 

bedrijfsvoering van cliënte. 

 

Verschil moet gemaakt worden 

tussen het inpassingsplan Noordring 

Beverwijk-Zoetermeer en de thans in 

procedure gebrachte 

uitvoeringsbesluiten. Het 

inpassingsplan staat in deze 

procedure niet ter discussie. In dat 

plan is de ligging van het tracé 

vastgesteld en zienswijzen die zich 

richten op de ligging van het tracé 

van de hoogspanningsverbinding 

konden in dat kader aan de orde 

worden gesteld en kunnen hier als 

zodanig niet meer worden 

aangevoerd. Dit plan is 

onherroepelijk geworden. Alleen de 

zienswijzen betrekking hebbend op 

onderwerpen en belangen die de 

thans in procedure gebrachte 

uitvoeringsbesluiten regelen kunnen 

een rol spelen.  

alle ontwerpbesluiten 

(niet gedefinieerd) 

geen Alle besluiten 

0002 Indiener verzoekt om terug te keren 

naar de zogenaamde Oostvariant 

langs Haarlemmermeer. Indien dit 

onverhoopt niet kan verzoekt 

indiener het ondergrondse tracé te 

Verschil moet gemaakt worden 

tussen het inpassingsplan Noordring 

Beverwijk-Zoetermeer en de thans in 

procedure gebrachte 

uitvoeringsbesluiten. Het 

alle ontwerpbesluiten 

(niet gedefinieerd) 

geen Alle besluiten 
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verlengen dan wel om het tracé te 

verleggen naar de overzijde van de 

N205 en dan vervolgens af te buigen 

naar het punt waar het tracé 

ondergronds gaat. 

 

inpassingsplan staat in deze 

procedure niet ter discussie. In dat 

plan is de ligging van het tracé 

vastgesteld en zienswijzen die zich 

richten op de ligging van het tracé 

van de hoogspanningsverbinding 

konden in dat kader aan de orde 

worden gesteld en kunnen hier als 

zodanig niet meer worden 

aangevoerd. Dit plan is 

onherroepelijk geworden. Alleen de 

zienswijzen betrekking hebbend op 

onderwerpen en belangen die de 

thans in procedure gebrachte 

uitvoeringsbesluiten regelen kunnen 

een rol spelen.  

 

0005 Het vervangen van de 

hoogspanningsmasten betekent voor 

de indieners van de zienswijze dat zij 

omvangrijke en langdurige 

werkzaamheden op de golfbaan 

moeten dulden. Bij de exploitatie van 

de golfbaan zullen de indieners 

hiervan veel hinder ondervinden. In 

het kader van de exploitatie van de 

golfbaan is er dan ook belang bij dat 

vaststaat welke werkzaamheden op 

en rondom de golfbaan zullen 

plaatsvinden, op welke wijze de 

bouwterreinen worden ingericht en 

op welke wijze, in welke volgorde en 

in welke periode(s) de verschillende 

werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Dat over de te verrichten 

werkzaamheden en de planning nog 

veel onduidelijk is, volgt uit het feit 

Het staat een initiatiefnemer vrij 

binnen bepaalde grenzen een 

aanvraag te wijzigen. De door TenneT 

voorgestelde wijzigingen van de 

aanvragen zijn van dien aard dat 

deze tussen de fase van 

ontwerpbesluiten en de fase van 

definitieve besluiten kunnen worden 

doorgevoerd. De voorgestelde 

wijzigingen van de aanvragen worden 

opgenomen in de definitieve 

besluiten. De wijzigingen van de 

aanvraag zijn overigens gedaan op 

verzoek van indieners en beogen de 

belemmeringen voor de golfbaan zo 

klein mogelijk te maken (zie ook de 

bijlagen bij de zienswijzen van 

indieners). Van strijd met de 

rechtszekerheid is geen sprake.   

 

- ontwerpontheffing 

Algemene Verordening 

Recreatieschap 

Spaarnwoude 

- ontwerp-

Watervergunning 

Hoogheemraadschap 

Rijnland  

- ontwerp-omgevings-

vergunning Velsen 

Ja, de 

aanvraag 

is 

gewijzigd, 

deze 

wijziginge

n worden 

mee 

genomen 

in het 

besluit.  

- ontheffing Algemene 

Verordening 

Recreatieschap 

Spaarnwoude 

- Watervergunning 

Hoogheemraadschap 

Rijnland 

- omgevingsvergunning 
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dat de indieners van TenneT TS0 

B.V. onlangs nog nieuwe tekeningen 

hebben ontvangen van de indeling 

van de werkterreinen. Uit deze 

tekeningen blijkt dat de indeling van 

de werkterreinen is gewijzigd en dat 

er bovendien nieuwe kunstwerken 

zijn gesitueerd. Uit overleg over deze 

tekeningen volgt bovendien dat deze 

nogmaals zullen worden aangepast 

en dus weer zullen wijzigen. Bij 

diverse vergunningaanvragen zijn 

tekeningen gevoegd op grond 

waarvan besluitvorming plaatsvindt. 

Nu deze tekeningen zijn gewijzigd, 

zijn de indieners van mening dat de 

besluitvorming niet zorgvuldig heeft 

kunnen plaatsvinden en dat de 

besluitvorming in strijd is met de 

rechtszekerheid. 

Het voorgaande geldt in ieder geval 

voor de ontwerpontheffing Algemene 

Verordening Recreatieschap 

Spaarnwoude. In de Ontheffing 

Algemene Verordening 

Recreatieschap Spaarnwoude is 

onder de voorwaarden uitdrukkelijk 

bepaald dat het werk dient plaats te 

vinden overeenkomstig de 

aangeduide tekeningen. Bij de 

aanvraag voor de Ontheffing 

Algemene Verordening 

Recreatieschap Spaarnwoude zitten 

achterhaalde tekeningen van de 

werkterreinen van onder meer de 

masten 15,16 en 17 op de golfbaan 

van cliënten, zodat vaststaat dat het 
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werk niet overeenkomstig de 

tekeningen bij de 

vergunningaanvraag zal worden 

uitgevoerd. Zie ook de bevestiging 

van TenneT zelf dienaangaande 

Hetzelfde geldt voor de ontwerp-

omgevingsvergunning zoals die is 

verleend door de gemeente Velsen. 

Ook voor deze 

omgevingsvergunning, die onder 

meer ziet op de golfbaan van de 

indieners, is van belang dat 

vaststaat op grond van welke 

tekeningen de vergunning wordt 

verleend. Ook in de ontwerp-

Watervergunning 

Hoogheemraadschap Rijnland is 

bepaald dat de omschreven 

werkzaamheden (op onder meer de 

golfbaan) dienen plaats te vinden 

conform de gewaarmerkte bijlagen 

bij het besluit, waaronder de 

tekeningen van de mastlocaties. 

Zoals hiervoor reeds is gesteld, zijn 

de door TenneT TSO B.V. verstrekte 

tekeningen al weer gewijzigd, zodat 

de tekeningen behorend bij de 

vergunningaanvraag een 

onvoldoende basis bieden voor de 

vergunningverlening. 

0005 Ten aanzien van de 15 

ontwerpbesluiten geldt in het 

algemeen verder nog het volgende. 

Bij de 15 ontwerpbesluiten is het 

uitgangspunt dat het Inpassingsplan 

de planologische basis biedt voor de 

verschillende besluiten. Van belang 

Het inpassingsplan is vastgesteld op 

3 september 2012. Het 

inpassingsplan is inmiddels in 

werking getreden en met de 

uitspraak van de Raad van State van 

5 juni 2013 (201210308/1/R1) 

onherroepelijk geworden. Hiermee 

alle ontwerpbesluiten 

(niet gedefinieerd) 

geen Alle besluiten 
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is echter dat tegen het 

inpassingsplan, de MER en de 

overige besluiten uit Fase 1 beroep is 

ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Deze beroepen zijn nog in 

behandeling. De indieners zijn op 

grond hiervan van mening dat het 

inpassingsplan, de MER en de 

overige besluiten uit fase 1 een 

onvoldoende (planologische) basis 

bieden voor de huidige 

besluitvorming, althans dat het 

oordeel van de Raad van State moet 

worden afgewacht, voordat de 

onderhavige vergunningen worden 

verleend. Dit geldt in leder geval 

voor de ontwerp-

omgevingsvergunning van de 

gemeente Velsen en de ontwerp-

Watervergunning 

Hoogheemraadschap Rijn land, die 

beiden zien op de golfbaan van de 

indieners.  

 

biedt het inpassingsplan een 

voldoende planologische basis.  

 

0005 Indieners hebben er belang bij dat 

zij de definitieve stukken kunnen 

beoordelen zodat zij kunnen 

vaststellen wat de consequenties zijn 

voor de (exploitatie van de )golfbaan 

en om mede aan de hand daarvan 

de inhoud van de zienswijzen te 

bepalen. In dit kader worden de 

indieners graag in de gelegenheid 

gesteld hun zienswijze nader aan te 

vullen. 

 

Zienswijzen kunnen ingediend 

worden tegen de ontwerp-besluiten, 

dit is dan ook door indieners gedaan. 

Er bestaat de mogelijkheid om binnen 

een bepaalde door het 

bestuursorgaan gestelde 

termijn zienswijzen aan te vullen op 

deze ontwerp-besluiten indien de 

motivering van een beroepsgrond in 

de zienswijze ontbreekt dan wel 

onvolledig is. Dit is niet het geval:in 

de 

Alle ontwerpbesluiten 

(niet gedefinieerd) 

geen Alle besluiten 
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zienswijze is gemotiveerd aangegeve

n wat de bezwaren van indieners 

tegen de ontwerp-besluiten zijn. Het 

aanvullen van de zienswijzen op de 

definitieve stukken is niet mogelijk, 

dit zou neerkomen op een tweede 

inspraakronde, waarin de wettelijke 

procedure niet voorziet. De 

definitieve besluiten worden ter 

inzage gelegd, indieners hebben op 

dat moment 6 weken de gelegenheid 

om beroep in te stellen tegen de 

definitieve  besluiten. 

0006 Indiener verzoekt om verlenen van 

een termijn voor aanvullen 

zienswijze en verzoekt de ontwerp-

besluiten niet ongewijzigd vast te 

stellen. 

Indiener is in de gelegenheid gesteld 

tot 12 juni de (reeds ingediende) 

gronden in de zienswijze nader te 

motiveren. Van deze mogelijkheid is 

wel (tijdig) gebruik gemaakt. 

alle ontwerpbesluiten 

(niet gedefinieerd) 

 Alle besluiten 
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