
 

 

  

 

                                         

  

 
  

 
     

  
 

 
 
          

  
 
          

  
 
    

 
        

  
 
          

  
 

             
   

 

       
 

 
                     

   
 

  
 

  
   
    

 
              

  
 

    
 
     

        
 
 
   

                 
              

                 
          

               
                 

            

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 
UV 20200553 

Op 13 mei 2020 hebben wij uw aanvraag v  r een  mgevingsvergunning  ntvangen van 
TenneT TSO BV P stbus 718 6800AS Arnhem, v  r het realiseren van een h  gspanningsstati n met 
t egangsweg, het aanleggen  ndergr ndse kabels en  pstijgpunt  p het perceel De Marne nabij 232 
B lsward, C, 69, 272, 273, 275, 58, 34 37 en 274)te B lsward. Kadastraal bekend als Gemeente 
B lsward Sectie C, nr’s  69, 272, 273, 275, 58, 34, 125, 37 en 274. De aanvraag is geregistreerd 
 nder het nummer UV 20200553 en bestaat uit de activiteiten: 

OV Aanleggen het realiseren van een h  gspanningsstati n met t egangsweg, het 
aanleggen van  ndergr ndse kabels en  pstijgpunt 

OV B uwen het realiseren van een h  gspanningsstati n met t egangsweg, het 
aanleggen van  ndergr ndse kabels en  pstijgpunt 

OV Strijdig plan l gisch het realiseren van een h  gspanningsstati n met t egangsweg, het 
gebruik aanleggen van  ndergr ndse kabels en  pstijgpunt 

OV Inrit/uitweg het realiseren van een h  gspanningsstati n met t egangsweg, het 
aanleggen van  ndergr ndse kabels en  pstijgpunt 

De besluitv rmingspr cedure is uitgev erd v lgens het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet 
algemene bepalingen  mgevingsrecht. 

Burgemeester en weth uders van de gemeente Súdwest-Fryslân 
besluiten: 

I. gelet  p artikel 2.1, 2.2, 2.10, 2.11, 2.12 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen 
 mgevingsrecht, de gevraagde  mgevingsvergunning te verlenen. 

De  mgevingsvergunning w rdt verleend v  r de v lgende activiteiten: 

- b uwen (2.1 en 2.10); 
- aanleggen (2.1 en 2.11) 
- inrit / uitweg (2.2 en 2.18); 

II. dat de  mgevingsvergunning w rdt verleend  nder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken 
deel uitmaken van de vergunning; 

III. dat er v ldaan m et w rden aan de v  rwaarden, z als hier nder zijn aangegeven; 

V. vrijstelling te verlenen v  r het indienen van een  nderz eksrapp rt naar de gesteldheid van de 
b dem. De gemaakte  verweging is na te lezen in bijlage 1; 

Wanneer kunt u uw plan uitvoeren? 
In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat  p de besluitv rming v  r dit 
pr ject de rijksc ördinatieregeling als bed eld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke  rdening van 
t epassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die n dig zijn v  r pr ject Netversterking 
Westelijk Friesland, gezamenlijk w rden v  rbereid, waarbij deze pr cedure w rdt gec ördineerd 
d  r de minister van Ec n mische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij d  rl pen de besluiten,  p gr nd 
van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wr , de unif rme 
 penbare v  rbereidingspr cedure als bed eld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
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met t epassing van de bijz ndere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, 
vierde lid, van de Wr . 

Dit besluit is één van de besluiten die n dig zijn v  r het pr ject netversterking Westelijk Friesland. 
Daar m is   k  p dit besluit de rijksc ördinatieregeling van t epassing. 
Tijdens de duur van de ter inzagelegging mag een ieder een zienswijze tegen de  ntwerpbeschikking 
indienen. Belangrijk v  r u  m te weten is dan   k dat u n g niet mag beginnen met de uitv ering 
van uw plan. Dit mag pas wanneer de vereiste  mgevingsvergunning is verleend en  nherr epelijk is 
gew rden. 

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? 
Bent u het niet eens met deze  ntwerpbeschikking? Een ieder kan zienswijzen indienen. U d et dit 
d  r een brief te sturen naar; Bureau Energiepr jecten, Inspraakpunt pr ject netversterking 
Westelijk Friesland, P stbus 142, 2270 AC V  rburg. Let er p dat u reageert binnen zes weken na 
publicatie van deze  ntwerp-beschikking. 

Met vriendelijke gr et, 

namens het c llege van burgemeester en weth uders van Súdwest-Fryslân, 
teammanager Vergunningen, 

P. Nijkamp 
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Bijlage 1 - Overwegingen 

In deze bijlage geven wij aan welke  verwegingen hebben geleid t t  ns besluit. 

Ontvangst van de aanvraag om omgevingsvergunning 
Op 13 mei 2020 hebben wij een aanvraag v  r een  mgevingsvergunning  ntvangen v  r het het 
realiseren van een het realiseren van een h  gspanningsstati n met t egangsweg, het aanleggen 
van  ndergr ndse kabels en  pstijgpunt,  p het perceel De Marne nabij 232 (B lsward, C, 69, 272, 
273 en 274)te B lsward. 

Ontvankelijk / aanvraag volledig 
De aanvraag is get etst aan de indieningsvereisten die in de Ministeriële regeling  mgevingsrecht 
(M r) staan en is  ntvankelijk, nadat er aanvullende gegevens zijn ingediend. 

Procedure en weigeringsgronden 
De aanvraag is get etst aan de weigeringsgr nden gen emd in artikel 2.10 van de Wab . 
De besluitv rmingspr cedure is uitgev erd v lgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet 
algemene bepalingen  mgevingsrecht. 

Bestemmingsplan 
De gegevens en bescheiden die h ren bij de aanvraag  mgevingsvergunning zijn get etst aan het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “ Inpassingsplan Netversterking Westelijk Friesland”. De gr nden 
zijn v  rzien van de bestemmingen “Bedrijf-H  gspanningsstati n, Bedrijf-Opstijgpunt, Verkeer, 
Water, Leiding-H  gspanning, en Waarde Arche l gie” (artikel 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de 
v  rschriften). Wij zijn van mening dat het plan v ld et aan de v  rschriften van het geldende 
bestemmingsplan. 

Procedure 
In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat  p de besluitv rming v  r dit 
pr ject de rijksc ördinatieregeling als bed eld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke  rdening van 
t epassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die n dig zijn v  r pr ject Netversterking 
Westelijk Friesland, gezamenlijk w rden v  rbereid, waarbij deze pr cedure w rdt gec ördineerd 
d  r de minister van Ec n mische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij d  rl pen de besluiten,  p gr nd 
van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wr , de unif rme 
 penbare v  rbereidingspr cedure als bed eld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
met t epassing van de bijz ndere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, 
vierde lid, van de Wr . 

Dit besluit is één van de besluiten die n dig zijn v  r het pr ject netversterking Westelijk Friesland. 
Daar m is   k  p dit besluit de rijksc ördinatieregeling van t epassing. 

De minister van EZK heeft een gec ördineerde v  rbereiding van de besluiten v  r het pr ject 
netversterking Westelijk Friesland bev rderd. Onderhavig besluit is samen met andere besluiten als 
v lgt v  rbereid: 
-  p [datum] is een kennisgeving met betrekking t t het  ntwerp gepubliceerd in de 
Staatsc urant; kennisgeving heeft   k plaatsgev nden in enkele huis-aan-huisbladen en regi nale 
dagbladen; 
-  p [datum] is d  r de minister van EZK een  ntwerp van het besluit aan de initiatiefnemers 
TenneT TSO BV en Windpark Fryslân gez nden; 
- het  ntwerp van het besluit heeft van 21-08-2020 t t en met 02-10-2020 ter inzage gelegen 
bij [l catie]; 
- er zijn [aantal] inf rmatieav nden ge rganiseerd,  p [data], waarbij de m gelijkheid werd 
geb den m ndeling zienswijze naar v ren te brengen. 
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Op gr nd van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
 rdening w rden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig d  r de minister van EKZ 
bekendgemaakt. Tevens d et de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatsc urant, enkele 
huis-aan-huisbladen en regi nale dagbladen en langs elektr nische weg. Eerdere insprekers en 
gr ndeigenaren en beperkt gerechtigden  p die gr nden w rden apart geïnf rmeerd. 

Aanleggen 
De aanvraag heeft betrekking  p het uitv eren van een werk, geen b uwwerk zijnde, als bed eld in 
artikel 2.1, lid 1 aanhef en  nder b van de  Wab . De Wab   mschrijft in artikel 2.11 het 
t etsingskader van de aanvraag. 

Een t etsing aan deze aspecten heeft plaatsgev nden. 

De gegevens en bescheiden die h ren bij de aanvraag  mgevingsvergunning zijn get etst aan het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan “ Inpssingsplan Netversterking Westelijk Friesland”. De gr nden 
zijn v  rzien van de bestemmingen “Bedrijf-H  gspanningsstati n, Bedrijf-Opstijgpunt, Verkeer, 
Leiding-H  gspanning en Waarde_Arche l gie” 

Welstandscommissie 
De gegevens en bescheiden die h ren bij de aanvraag  mgevingsvergunning zijn get etst aan de 
d  r de gemeenteraad vastgestelde criteria in de gemeentelijke welstandsn ta. 

De aanvraag (advies nummer W20SWF288-3) is  p 10 augustus 2020 be  rdeeld d  r de 
 nafhankelijke welstandsc mmissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en M numentenz rg (hierna 
“de c mmissie”) De c mmissie is van mening dat de aanvraag v ld et aan redelijke eisen van 
welstand als bed eld in artikel 12, eerste lid van de W ningwet. 

Wel vindt de welstandsc mmissie het van belang  m de te gebruiken materialen en kleuren v  r de 
start van de b uw te laten bem nsteren. 

Bouwbesluit en bouwverordening 
Het is aannemelijk gemaakt dat het plan v ld et aan de v  rschriften van het b uwbesluit en de 
b uwver rdening van de gemeente Súdwest-Fryslân. De t etsing heeft plaatsgev nden aan de hand 
van het d  r de gemeente vastgestelde b uwbeleidsplan. 

Bodemgesteldheid (paragraaf 4 van de Bouwverordening) 
Omdat er geen sprake is van een b uwwerk waarin v  rtdurend  f nagen eg v  rtdurend pers nen in 
zullen verblijven, w rdt vrijstelling verleend v  r het indienen van een  nderz eksrapp rt naar de 
gesteldheid van de b dem. 

Archeologie 
V  r het stati n zelf is er geen nader arche l gisch  nderz ek n  dzakelijk t t 2,5 m – mv. Dus er 
w rden geen nadere eisen verb nden aan de  mgevingsvergunning v  r dit deel. 

De t egangsweg k mt gr tendeels te liggen in de  ranje z ne  p de advieskaart hier nder. Bij 
ingrepen gr ter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm is er waarderend  nderz ek n  dzakelijk  m de 
beh udenswaardigheid van het terrein te kunnen bepalen. Op basis van dit  nderz ek, kan gekeken 
w rden  f en welke v  rwaarden er m eten w rden verb nden aan de  mgevingsvergunning. 

Aan bekabeling is het b ringgestuurde deel vrijgesteld van  nderz ek (geel  p luchtf t  en gr en  p 
advieskaart). Dus er w rden geen nadere eisen verb nden aan de  mgevingsvergunning v  r dit 
deel. 

V  r de bekabeling die w rdt aangelegd in  pen  ntgraving (blauw  p luchtf t  en r ze  p 
advieskaart) dient eerst n g karterend  nderz ek te w rden uitgev erd. Op basis hiervan kan 
gekeken w rden  f er n g waarderend  nderz ek n  dzakelijk is en/ f dat er geen verder 
 nderz ek meer n  dzakelijk is. 
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C nclusie: het h  gspanningsstati n zelf en het b ringgestuurde deel van de bekabeling beh eft 
geen nader arche l gisch  nderz ek meer. Het  pen te  ntgraven tracé m et eerst karterend 
w rden  nderz cht, en eventueel   k de t egangsweg als deze meer dan 50 m2 én dieper dan 30 
cm aan gr nd ppervlak zal verst ren. 

Inrit / Uitweg 
Op gr nd van artikel 2:12 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Ver rdening kan een 
 mgevingsvergunning geweigerd kan w rden als d  r de aanleg: 

□  het verkeer  p de weg in gevaar w rdt gebracht 
□  dat het z nder n  dzaak ten k ste gaat van een  penbare parkeerplaats 
□  het  penbaar gr en d  r de aanleg ten k ste gaat van een  penbare
    parkeerplaats 
□  indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al d  r een andere uitweg
    w rdt  ntsl ten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten k ste gaat van een
     penbare parkeerplaats  f het  penbaar gr en. 

Geen van de b vengen emde belangen is d  r het t estaan van de activiteit in het geding gek men; 
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Bijlage 2 – Gewaarmerkte stukken 

De v lgende d cumenten w rden gewaarmerkt meegez nden en maken  nderdeel uit van deze 
 mgevingsvergunning: 
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Bijlage 3 – Voorschriften 
Aan de  mgevingsvergunning w rden de v lgende v  rschriften verb nden: 

Activiteit Bouwen 

Constructieve veiligheid. Wat moet u 6 tot 3 weken vóór de bouw aanleveren? 
U m et n g c nstructieve berekeningen en tekeningen aanleveren. Z als bijv  rbeeld de fundering, 
de bet n-, staal- en h utc nstructies. U m et deze gegevens uiterlijk drie weken v  r de start van 
de b uwwerkzaamheden aanleveren. In de praktijk blijkt de peri de van drie weken te k rt. Als de 
gemeente f uten ziet leidt dit al snel t t vertragingen in de b uw. Wij raden daar m aan  m een 
peri de van zes weken aan te h uden. 
De c nstructies m eten zijn  ntw rpen en berekend  m v ld ende sterkte en stabiliteit te bezitten. 
De berekeningen m eten v ld en aan eisen z als die vermeld zijn in de Eur c des. De Eur c des 
zijn technische v  rschriften v  r het maken van c nstructieberekeningen. 
U mag pas b uwen als de gemeente  de berekeningen en tekeningen heeft g edgekeurd. 

Wat moet u 2 dagen vóór de start van de bouw doen? 
U m et tenminste twee dagen van te v ren de start van de b uw bij de gemeente melden. 
Dit kan via de gemeentelijke website. Ga naar de pagina Bouwen  verbouwen en kies daar 
Omgevingsvergunning  start- en gereedmelding. 

Nieuwb uw: u mag pas b uwen als de gemeente het peil en de r  ilijnen heeft gec ntr leerd. Het 
peil is de h  gte van de afgewerkte begane gr ndvl er. De r  ilijnen zijn de grenzen  p uw terrein 
waarbinnen u m et b uwen. U kunt hierv  r c ntact  pnemen het team Toezicht Handhaving en 
Omgeving via hh. mgevingsrecht@sudwestfryslan.nl  f via het algemene telef  nnummer 14 0515. 

Via hh. mgevingsrecht@sudwestfryslan.nl m et u   k minimaal twee dagen van te v ren een 
melding d en van: 

• de start van het graafwerk; 
• de start van de werkzaamheden v  r gr ndverbetering; 
• de start van de heiwerkzaamheden  f het b ren van de funderingspalen; 
• de start van het bet nst rten. 

Als u werkzaamheden laat uitv eren d  r een aannemer, spreek dan g ed af wie de meldingen aan 
de gemeente zal d en. Als er geen melding w rdt gedaan kan dit leiden t t een (tijdelijke) 
stillegging van de werkzaamheden. 

Mag u grond afvoeren? 
Wij adviseren  m te werken met een gesl ten gr ndbalans. Dit betekent dat u vrijk mende gr nd 
 p uw eigen terrein verwerkt. Als dit niet kan dan m et u c ntact  pnemen met de gemeente via 
het telef  nnummer 14 0515. Vraag naar het team Vergunningen. Vrijk mende gr nd mag u alleen 
afv eren als u daarv  r t estemming krijgt van de gemeente  f pr vincie. Er kan in dat geval   k 
een b dem nderz ek n dig zijn. 

Wilt u een rioolaansluiting aanvragen? 
Is uw w ning  f geb uw niet aangesl ten  p de ri lering en wilt u dit? Ga naar de gemeentelijke 
website en z ek  p “ri  laansluiting aanvragen”. U m et een f rmulier invullen en  psturen. 

Wat doet u als de bouw klaar is? 
Als de b uw klaar is meldt u dit aan de gemeente. Dit kan via de gemeentelijke website. Ga naar de 
pagina Bouwen  verbouwen en kies daar Omgevingsvergunning  start- en gereedmelding. Z nder 
gereedmelding mag het geb uw niet in gebruik w rden gen men. Een t ezichth uder kan dan een 
afspraak met u maken en c ntr leren  f v lgens de vergunning is geb uwd. Als alles in  rde is, 
w rdt uw b uwd ssier afgesl ten. U mag daarna het geb uw in gebruik nemen. Als het geb uw een 
(nieuw) adres heeft gekregen m et u binnen 14 dagen een huisnummerplaatje aanbrengen. 
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Archeologie 
V  r het stati n zelf is er geen nader arche l gisch  nderz ek n  dzakelijk t t 2,5 m – mv. Dus er 
w rden geen nadere eisen verb nden aan de  mgevingsvergunning v  r dit deel. 

De t egangsweg k mt gr tendeels te liggen in de  ranje z ne  p de advieskaart hier nder. Bij 
ingrepen gr ter dan 50 m2 en dieper dan 30 cm is er waarderend  nderz ek n  dzakelijk  m de 
beh udenswaardigheid van het terrein te kunnen bepalen. Op basis van dit  nderz ek, kan gekeken 
w rden  f en welke v  rwaarden er m eten w rden verb nden aan de  mgevingsvergunning. 

Aan bekabeling is het b ringgestuurde deel vrijgesteld van  nderz ek (geel  p luchtf t  en gr en  p 
advieskaart). Dus er w rden geen nadere eisen verb nden aan de  mgevingsvergunning v  r dit 
deel. 

V  r de bekabeling die w rdt aangelegd in  pen  ntgraving (blauw  p luchtf t  en r ze  p 
advieskaart) dient eerst n g karterend  nderz ek te w rden uitgev erd. Op basis hiervan kan 
gekeken w rden  f er n g waarderend  nderz ek n  dzakelijk is en/ f dat er geen verder 
 nderz ek meer n  dzakelijk is. 

C nclusie: het traf centrum zelf en het b ringgestuurde deel van de bekabeling beh eft geen nader 
arche l gisch  nderz ek meer. Het  pen te  ntgraven tracé m et eerst karterend w rden 
 nderz cht, en eventueel   k de t egangsweg als deze meer dan 50 m2 én dieper dan 30 cm aan 
gr nd ppervlak zal verst ren. 

Activiteit Inrit / Uitweg 
Hoe moet u de inrit laten uitvoeren? 
Omdat de inrit  p gemeentegr nd ligt stelt de gemeente v  rwaarden aan de uitv ering. 

U m et de inrit laten aanleggen d  r een d  r de gemeente aangewezen aannemer. Met deze 
aannemers heeft de gemeente afspraken gemaakt  ver de uitv ering van inritten. De aannemers 
waarmee u een prijsafspraak  ver de aanleg van de inrit kunt maken zijn: 

• Aannemersbedrijf A. Faber B.V. te B lsward. Tel. 0515 – 572828; 
• N ta Straatmakers B.V. te Sneek. Tel. 0515 – 443816; 
• Aannemersbedrijf Cn ssen Infra B.V. te Sneek. Tel. 0515 – 430400. 

De aanleg- en  nderh udsk sten m eten d  r u als aanvrager w rden betaald. 

Wat moet u melden aan de gemeente? 
U m et tenminste één week van te v ren de start van de aanleg melden bij Openbare Werken via 
het algemene telef  nnummer 14 0515. Vraag naar het team Wegen. Als het werk klaar is meldt u 
dit  p dezelfde dag aan de gemeente. 

Wet natuurbescherming 
Bij alle s  rten werkzaamheden heeft u te maken met de Wet natuurbescherming. V lgens deze 
wet zijn alle inheemse planten en dieren altijd beschermd. Uitz nderingen zijn de b smuis, de 
huisspitsmuis en de veldmuis in  f r nd m w ningen. 

U mag geen werkzaamheden uitv eren als u in gebruik zijnde v gelnesten aantreft. De kans  p 
verst ring van nesten d  r werkzaamheden is het gr  tst in de peri de tussen 15 maart en 15 juli, 
maar de bescherming geldt   k buiten deze peri de. 

Bepaalde v gels  rten maken het hele jaar gebruik van hun nest  f k men jaarlijks terug  p 
hetzelfde nest. Nesten van deze s  rten zijn daar m het hele jaar beschermd. Denk hierbij 
bijv  rbeeld aan de huismus, gierzwaluw en de meeste r  fv gels  rten. Deze nesten m gen niet 
verwijderd, verst  rd  f leeggehaald w rden. Het afzagen van takken w rdt d  r de wetgever al 
gauw gelijkgesteld aan r  ien en is dus   k niet t egestaan in b vengen emde situaties. 

O k vleermuizen die hun verblijfplaats in een w ning hebben (bijv  rbeeld in het dak  f 
sp uwmuur) zijn beschermd. B uwen en sl pen is dan niet t egestaan. 
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Intrekking vergunning 
De  mgevingsvergunning kan  p gr nd van artikel 2.33 van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht geheel  f gedeeltelijk w rden ingetr kken wanneer; 

• de vergunningh uder daar m heeft verz cht; 
• indien er gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 

vergunning; 
• indien er gedurende 26 weken,  f een andere in de vergunning gen emde termijn, geen 

handelingen zijn verricht en het een  mgevingsvergunning betreft welke een activiteit 
b uw, aanleg  f sl pen bevat; 
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