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Ruimte
Verlenen omgevingsvergunning (voor de activiteiten bouwen)
Het realiseren van 4 aansluitvelden in de schakeltuin van het bestaande 380 kV
hoogspanningsstation Beverwijk, gelegen Gooiland 39,
kadastraal bekend gemeente Beverwijk, sectie A, perceelnummer 11397

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,
gezien de aanvraag van:

ontvangstdatum:

TenneT TSO B.V.
Postbus 718
6800 AS ARNHEM
3 september 2018

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 kV- schakeltuin 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 180196-BA-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 8 november 2018 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 8 november 2018 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO
B.V. gezonden;
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het ontwerp van het besluit heeft van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 ter inzage
gelegen bij de gemeente Beverwijk;
er zijn twee informatieavonden georganiseerd, op 20 november 2018 in het dorpshuis De Moriaan
in Wijk aan Zee, 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-aanhuisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en
grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.
Behandeling zienswijzen
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de
ontwerpbesluiten voor het net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) zijn
zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een
overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de
inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten
gaan.
Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend. In de genoemde antwoordnota
vindt u de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit
zelf.
De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig
besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding
geven om het onderhavige besluit aan te passen. De Nota van Antwoord is een bijlage bij het
inpassingsplan dat gelijktijdig met dit besluit ter inzage wordt gelegd.
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-19-42059).
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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.
Beverwijk,
burgemeester en wethouders voornoemd,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

7 mei 2019

drs. M.E. Smit

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

Beroepsclausule
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
beroepsschrift 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.
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.

INT-19-49525 / Z-18-50221

Pagina 4

*Z05858BD2D8*
UIT-19-42059

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning nr.: 2018WB0149
Decosnummer Z-18-55831

Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van
het Bouwbesluit en de Bouwverordening

Flora en fauna wet
“Dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten
nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”
Erfgoedwet
In verband met eventuele archeologische waarden dienen de bepalingen uit hoofdstuk 5
Archeologische monumentenzorg van de Erfgoedwet (inwerking getreden per 1 juli 2016) in
acht te worden genomen.

Op grond van het bovenstaande wijzen wij u op het volgende:
Het is verboden de werkzaamheden te starten zonder dit kenbaar te maken via
www.beverwijk.nl, “start bouw melden”
Tenminste vier weken vóór de aanvang van de werkzaamheden dienen te worden
overlegd:
a) Belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen)
constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk zelf;
b) De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de
bouwconstructie;
en niet eerder mag worden gestart met de werkzaamheden nadat deze
constructieberekeningen en constructietekeningen zijn goedgekeurd.
Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bouwverordening van de gemeente
Beverwijk en het bouwbesluit.
Indien voorafgaande aan dan wel tijdens de bouw wijzigingen optreden in de
geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning en bijbehorende
bescheiden, documenten (formulier openbaar register), constructieberekeningen en
tekeningen, isolatievoorzieningen met bijbehorende berekening, dan moeten deze
wijzigingen schriftelijk aan bouw- en woningtoezicht ter goedkeuring worden voorgelegd.

Indien aan de bouwwerkzaamheden sloopactiviteiten vooraf gaan of daarmee gepaard
gaan, dan moet worden voldaan aan de bepalingen van de bouwverordening omtrent
veiligheid, bescherming van nabijgelegen bouwwerken en het gescheiden afvoeren van
vrijkomend sloopafval.
Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven als het bouwwerk niet is
gereedgemeld via www.beverwijk.nl “kennisgeving-voltooiing-bouw” en is geschouwd door
bouw- en woningtoezicht of niet is gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning laat eventuele andere vereiste vergunningen, toestemmingen of
privaatrechtelijke verplichtingen uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek onverlet. Indien de
wijze waarop de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning aan derden schade
berokkent, dan is hij hiervoor ten volle aansprakelijk.
De plaats van het bouwwerk dient door de afdeling GIW te worden uitgezet. U dient
hierover, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, met deze afdeling een afspraak
te maken. Telefoon nr. 0251-256370;

