
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEFINITIEF BESLUIT 
OMGEVINGSVERGUNNING L20180560 
 
het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
Diverse locaties Sectie H nr. 779, nr. 1405, nr. 1053, nr. 1593 
 
 
TenneT TSO 
 
 



Vergunning  
De aanvraag is ingediend op 3 december 2018, onder nummer: L20180560, waarbij vergunning wordt 
gevraagd voor de volgende activiteit: 
-  het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
 
Definitief besluit 
Wij besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepalingen dat de gewaarmerkte 
stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor 
de activiteit: 
 -  het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
 
Locatie 
De aanvraag gaat over het opwaarderen van de LLS-ENS 380kV verbinding. Gelegen op de volgende 
kadastrale percelen: 
 
LLS00 sectie H nummer 779 
LLS00 sectie H nummer 1405 
LLS00 sectie H nummer 1053 
LLS00 sectie H nummer 1593 
 
Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer L20180560. 
 
Projectbeschrijving  
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. Realisatie kan alleen plaatsvinden na het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk. 
 
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 14 maart 2019  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 14 maart 2019  is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO  
gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van 15 maart tot en met 25 april 2019 ter inzage gelegen bij 
gemeente Noordoost Polder ; 

- er is 1  informatieavond georganiseerd, op 4 april 2019 , 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. 
 
  



Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van 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). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij 
deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal 
gegevens ontbrak. De aanvrager is conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de 
gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te leveren. Dit verzoek hebben wij aan de 
aanvrager kenbaar gemaakt per brief van 14 januari 2019. Vervolgens hebben wij de aanvullende 
gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de  latere aanvulling ter 
completering voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de 
activiteit(en) op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk bevonden en in 
behandeling genomen. 
 
Besluit 
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.1, 
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.  
 
Nog in te dienen stukken 
De volgende stukken dienen uiterlijk 8 weken vóór uitvoering ingediend te worden via het OLO: 
-  Het definitieve uitgangspunten rapport en daarmee dus ook de definitieve hoofdberekening 

dient te voldoen aan de vigerende normen. 
-  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, voorzien te worden van een goedkeuringsstempel van de hoofdconstructeur 
en dienen voor uitvoering goedgekeurd te zijn door het bevoegde gezag. 
 
Bevoegd gezag 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad zijn het bevoegd gezag dat 
de integrale omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Daarbij zijn wij er procedureel en 
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking 
tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, 
monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Het voorgenomen project 
valt onder de Rijkscoördinatieregeling. De Minister van Economische Zaken is daarvoor de project 

minister en het coördinerend bevoegd gezag. 
 



Bijgevoegde documenten  

De volgende documenten worden als gewaarmerkte stukken meegezonden en maken onderdeel uit 
van dit besluit:  
 
 

Bij de aanvraag verstrekte u ons de volgende documenten: 
- 4062787_1543847738369_Bijlage_1_Begeleidend_schrijven   ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409185662_bijlage_2_trace_tekening.pdf  ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409185748_bijlage_3_mastenlijst.pdf   ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409185756_bijlage_4_bestaande_masten.pdf   ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409185774_bijlage_5_principe_fundaties.pdf  ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409185817_bijlage_6_lls_arch_bureaustudie2015.pdf ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409186027_bijlage_7_lls_arch_bureaustudie2017.pdf ontvangen op 3-12-2019 
- 4062787_1543409186208_bijlage_8_ecol_werkprotocollen.pdf ontvangen op 3-12-2019
  
 
Later ingediende stukken  
- Aanvulling_toelichting_en_wijzigingen_v2     ontvangen op 5-03-2019 
- Uitgangspuntenrapport_LLS-ENS      ontvangen op 5-03-2019 
- Rapportage_funderingen_LLS-ENS      ontvangen op 5-03-2019 
- Oplegnotitie_constructieve_berekening     ontvangen op 5-03-2019 
 
 
Het college van de gemeente Lelystad, 
 
namens deze, 
de adviseur van het team Wabo en bestemmingsplannen van de  
afdeling Dienstverlening, 
 
 
 
 

 
 
Besluitdatum 20 mei 2019 
 
 
Beroep 
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. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep 
instellen. 
 
  



Het (ver)bouwen van een bouwwerk   
  
I. Overwegingen  
 
In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, 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).  
  
Bouwbesluit  
•  Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan in hoofdlijnen onder voorwaarden voldoet aan de  

eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012;  
  
Bouwverordening  
•  Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk(en) voldoet aan de Bouwverordening van de  

gemeente Lelystad;   
  
Bestemmingsplan  
• De bouwwerken zijn gelegen in gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, ‘Tweede 

partiele herziening Buitengebied 2009’ en Buitengebied 2009; 
• De bouwwerken zijn gelegen in onderhavige bestemmingen:  

o enkelbestemming ‘agrarisch’; 
o dubbelbestemming ‘leiding – hoogspanningsverbinding’; 
o gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’; 
o gebiedsaanduiding ‘geluidzone – vliegverkeer 1’; 

•  De bouwwerken zijn in overeenstemming met de voornoemde bestemmingsplannen met de 
daarbij de behorende bestemmingen en gebiedsaanduidingen;  

  
Welstand  
•  Het  bouwplan is gesitueerd in een gebied waarvoor geen welstandscriteria gelden  

 (welstandsvrij gebied); 
 
Zienswijzen 
•  Het ontwerpbesluit heeft vanaf 15 maart tot en met 25 april 2019 ter inzage gelegen. Naar 

aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp-
besluiten  Beter Benutten Bestaande 380 kV/project  Lelystad- Ens  is 1 zienswijze naar voren 
gebracht. Deze zienswijze richt zich niet tot het besluit van de gemeente Lelystad. Er is 
daarom geen zienswijze die heeft geleid tot aanpassing van dit besluit. 

 
Ambtshalve wijzigingen 
In dit besluit zijn er ten opzichte van het ontwerpbesluit enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd, te 
weten: 

- ter plaatse van de paragraaf “Procedure”, de verwijzing naar de Energiewet is komen te 
vervallen; 

- ter plaatse van de nog in te dienen stukken het indienen van het GHD is komen te vervallen, 
dit omdat de constructieve berekeningen en uitvoering zoals is ingediend conform NEN 8700 
zullen plaats vinden; 

- de op te leggen leges zijn vastgesteld op basis van de bouwkosten, zoals deze zijn aangeven 
door de aanvrager deze is dan ook toegevoegd bij de paragraaf Algemene informatie;  

- er enkele zinnen taalkundig zijn aangepast; 

 
 
  



Algemene voorschriften 
 
Werkprotocol en gedragscode 
De werkzaamheden dienen conform de gedragscode ‘Flora en Faunawet van Tennet 2014’ te worden 
uitgevoerd. Daarnaast dient er gehouden te worden aan de werkprotocollen genoemd in N001-
1252220JNA-ivs-V01-NL d.d. 16 augustus 2017.  
 
Start- en gereedmeldingen  
U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is.  
U kunt hiervoor deze link gebruiken. Formulier start- en gereedmelding. 
 
Algemene informatie 
 

1. Op de bouwlocatie dienen te allen tijde aanwezig te zijn: de omgevingsvergunning, andere 
vergunningen en ontheffingen, het bouwveiligheidsplan en eventuele aanschrijvingen volgens 
de Wabo. Deze gegevens dienen ook aan de ambtenaren van het cluster Vergunningen, 
toezicht en handhaving ter beschikking te worden gesteld. 

2. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, indien: binnen 26 weken na het 
onherroepelijk worden van de vergunning geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt 
of de werkzaamheden zich hebben beperkt tot loopings- en grondwerken of tot werkzaam-
heden van voorbereidende aard, de werkzaamheden gedurende 26 weken zijn gestaakt en 
niet zijn hervat en indien blijkt, dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of 
onvolledige opgave van de aanvrager of zijn gemachtigde. 

3. Het is verboden een nieuw of geheel vernieuwd gebouw of gedeelte daarvan in gebruik te 
geven of te nemen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: het bouwwerk 
is niet gereed gemeld bij het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving; er is niet gebouwd 
overeenkomstig de omgevingsvergunning. 

4. 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. 

5. Volgens de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor 
een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag á € 1.6034,02 
ontvangt u binnenkort een gespecificeerde nota. 

 

http://www.lelystad.nl/startgereedmelding



