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1. BESLUIT 

1.1. Aanvraag 

Op 14 juni 2019 is door TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem, een aanvraag ingediend op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna ook: Wabo).  
De aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels inzake ruimtelijke ordening 
heeft betrekking op een aantal bestaande hoogspanningsmasten gelegen binnen de gemeenten 
Almere en Gooise Meren. Deze masten maken deel uit van de bestaande 380 kV 
hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad.   
De in de aanvraag betrokken activiteiten maken onderdeel uit van het deelproject ‘Opwaardering 380 
kV-verbinding Diemen-Lelystad (DIMLLS)’ dat onderdeel is van het programma ‘Beter Benutten 
Bestaande 380 kV’.  
 
De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 4386221.  
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit: 

− het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan,  
beheersverordening, een exploitatieplan of voorbereidingsbesluit (Wabo artikel 2.1, lid 1 
onder c). 

 
Deze aanvraag heeft enkel betrekking op het voortgezette, bestaande gebruik van de 
hoogspanningsmasten en niet op de separaat aangevraagde capaciteitsvergroting. 

 
De aanvraag is ingediend op 14 juni 2019 en bestaat uit de volgende delen: 

− Brief omgevingsvergunning RO MinEZK (d.d.14 juni 2019) 
− Aanvraagformulier omgevingsloket met aanvraagnummer 4386221 
− 01 Tracekaart DIM-LLS 
− 02 Overzicht en spanvelden DIM-LLS (d.d. 14-03-2019) 
− 03 DIM-LLS mastenlijst (d.d. 26-03-2019) 
− 04 Ruimtelijke Onderbouwing DIM-LLS (d.d. 13-05-2019) 
− 05 Deel A MER Diemen Lelystad (d.d. 11-06-2019) 
− 06 Deel B MER Diemen Lelystad (d.d. 11-06-2019) 
− 07 Arch onderzoek 2019 Almere (d.d. 06-06-2019) 
− 08 Arch onderzoek 2019 Gooise Meren (d.d. 06-06-2019)  
− 09 DIM ENS Natuurtoets V02 (d.d. 22-04-2015)  

 
Aanvullend zijn op 18 september 2020 de volgende stukken ingediend: 

− 10 RO DIM-LLS (d.d. 14-09-2020) 
Dit document dient ter vervanging van 04 Ruimtelijke Onderbouwing DIM-LLS (d.d. 13-05-
2019) 

− 11 Deel A MER DIM-LLS (d.d. 15-09-2020) 
Dit document dient ter vervanging van 05 Deel A MER Diemen Lelystad (d.d. 11-06-2019) 

− 12 Deel B MER DIM-LLS (d.d. 15-09-2020) 
Dit document dient ter vervanging van 06 Deel B MER Diemen Lelystad (d.d. 11-06-2019) 
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− 13 Natuurtoets DIM-LLS (d.d. 10-09-2020) 
Dit document dient ter vervanging van de 09 DIM_ENS_Natuurtoets_V02 (d.d. 22-04-2015) 

− 14 Almere Arch rapportages (d.d. 13-05-2020) 
Dit document dient ter vervanging van 07 Arch onderzoek 2019 Almere (d.d. 6-06-2019) 

− 15 Gooise Meren Arch rapportages (d.d. 14-08-2020) 
Dit document dient ter vervanging van 08 Arch onderzoek 2019 Gooise Meren (d.d. 06-06-
2019) 

 
1.2. Besluit 

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in de 
considerans bij deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te 
verlenen voor de aangevraagde activiteit. 
 
Aan deze vergunning zijn geen voorschriften verbonden.  
 
De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de 
gewaarmerkte bescheiden alsmede rechtstreeks geldende regelgeving anders bepalen. 
 
datum: PM 
 
 
Minister van Economische Zaken en Klimaat  Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 
 
 
    
E.D. Wiebes      K. Ollongren 
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2. PROCEDURELE ASPECTEN 

2.1. Projectbeschrijving  

De aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels inzake ruimtelijke ordening 
heeft betrekking op een aantal hoogspanningsmasten gelegen binnen de gemeente Almere en de 
gemeente Gooise Meren, welke onderdeel uitmaken van de bestaande 380 kV 
hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad. Concreet is de bestaande, niet wederrechtelijke 
bouwhoogte van de hoogspanningsmasten niet in alle gevallen toegelaten in de geldende 
bestemmingsplannen. Voor deze masten geldt kortom dat deze niet goed bestemd zijn omdat de 
bestaande bouwhoogte van de masten hoger is dan de bouwregels toelaten. Het betreft de masten 
bekend onder de nummers 33 t/m 36 in de gemeente Gooise Meren en de masten met de nummers 
37 t/m 39 en 56 t/m 61 in de gemeente Almere.  
 
Het is verder de bedoeling om de capaciteit van deze hoogspanningsverbinding te vergroten van 2,5 
kA naar 4 kA. Echter de aanvraag, en daarmee de onderhavige vergunning, heeft geen betrekking op 
deze capaciteitsvergroting. Ten behoeve van de benodigde aanpassingen van de bestaande verbinding 
zullen separaat vergunningen worden aangevraagd. Bedoelde capaciteitsvergroting kan plaatsvinden 
zonder de afmetingen van de bestaande hoogspanningsmasten te wijzigen. Verder is deze 
capaciteitsvergroting niet in strijd met de gebruiksbepalingen van de van toepassing zijnde 
bestemmingsplanregelingen. 
 
Vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening zijn door de aanvrager evenwel ook de gevolgen 
van de capaciteitsvergroting in beeld gebracht en door ons in de context van onderhavige 
omgevingsvergunning beoordeeld. Dit omdat een vergroting van de stroomcapaciteit binnen de 
geldende planologische parameters als representatieve invulling kan worden beschouwd van de 
maximale planologische situatie.  
 
2.2. Volledigheid aanvraag 

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) 
en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een 
goede beoordeling van de voorgenomen activiteiten. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 
 
2.3. 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 (Wro) van 
toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Beter Benutten Bestaande 
380 kV/project Diemen-Lelystad 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. 
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project 
Diemen- Lelystad. 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 Diemen-Lelystad bevorderd. 
 
Onderhavig besluit is als volgt voorbereid: 

− 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; 

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

− het ontwerp van het besluit ligt van [datum] tot en met [datum] ter inzage. 
 

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 worden persoonlijk 
geïnformeerd. 
 
2.4. Advies over de aanvraag 

In het kader van deze aanvraag zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Gooise Meren en Almere verzocht advies uit te brengen (artikel 6.1, eerste lid, van het Besluit 
omgevingsrecht) over de aanvraag en een conceptversie van deze omgevingsvergunning.  
 
Bij e-mail van 11 juli 2019 is advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Almere ontvangen. 
 
In het advies geeft het college ter overweging om te kiezen voor een nieuw, alternatief tracé rondom 
het bebouwd gebied van de gemeente Almere, dit mede in verband met het aantal in de 
magneetveldzone aanwezige functies.  
 
Het behoud en de capaciteitsvergroting van de bestaande verbinding is evenwel de meer 
kostenefficiënte en doelmatige optie. Nu investeren in een nieuwe verbinding is niet noodzakelijk en 
niet kostenefficiënt.  
 
Verder adviseert het college om de verschillende in dit project met elkaar samenhangende 
vergunningen gelijktijdig bekend te maken.  
 
In de context van de rijkscoördinatieprocedure zal hiervoor worden gekozen. 
 
In het advies wijst het college er verder op, dat samenhangend met de capaciteitsvergroting van de 
hoogspanningsverbinding bodemingrepen noodzakelijk zijn, hetgeen mede in relatie tot de 
archeologische verwachtingswaarde een punt van aandacht dient te zijn.  
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Onderhavige vergunning heeft geen betrekking op aanpassing van de hoogspanningsverbinding en 
daarmee al dan niet samenhangende bodemingrepen. Uit archeologisch onderzoek blijkt overigens 
dat geen rekening behoeft te worden gehouden met verstoring van archeologische waarden bij 
uitvoering van de door het college bedoelde werkzaamheden aan de betreffende masten. 
 
Tot slot vraagt het college de aandacht voor de stikstofdepositie die de capaciteitsvergroting van de 
hoogspanningsleiding met zich zal brengen, mede in de context van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2019:1603).  
 
Onderhavige vergunning heeft uitsluitend betrekking op de regularisatie van de voortgezette 
instandhouding van de bestaande hoogspanningsmasten. Van deze activiteit behoeft geen enkele 
(extra) depositie van stikstofverbindingen te worden verwacht.  
 
Aanvullend heeft de gemeente Almere bij brief van 2 september 2019 advies gegeven ten aanzien van 
de rapportage ‘Uitwerking natuurtoets, TenneT Diemen – Lelystad – Ens’, adviesbureau Tauw, d.d. 22 
april 2015. Aangezien de aanvraag die ten grondslag ligt aan deze omgevingsvergunning geen 
betrekking heeft op activiteiten waarbij beschermde flora en fauna kan worden verstoord, is het 
advies op dit punt niet relevant in het kader van dit besluit. 
 
De gemeente Gooise Meren heeft bij email van 18 juli 2019 kenbaar gemaakt geen opmerkingen te 
hebben naar aanleiding van de aanvraag en de concept ontwerpvergunning.   
 
2.5. Besluit milieueffectrapportage 

Onderhavige aanvraag heeft geen betrekking op de wijziging van een bovengrondse 
hoogspanningsleiding zoals bedoeld in de bijlage, onderdeel C 24 en D 24.1 van het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Immers de betrokken hoogspanningsverbinding is reeds 
feitelijk aanwezig en planologisch toegelaten.  
Met onderhavig besluit wordt alleen de bouwhoogte van enkele hoogspanningsmasten opnieuw 
regulier toegelaten (regulier in de zin dat deze hoge masten niet alleen krachtens overgangsrecht 
aanwezig mogen blijven). Door initiatiefnemer wordt overigens vrijwillig een uitgebreide m.e.r 
procedure doorlopen. 
 
2.6. Overige samenhangende besluiten 

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze vervangt drie wetten, te weten de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Op grond van de Wet 
natuurbescherming is voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor Natura 2000-gebieden 
en voor het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten een 
vergunning respectievelijk een ontheffing op grond van deze wet vereist.  
 
De vergunning en/of ontheffing kan naar keuze afzonderlijk, voordat de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning wordt ingediend, worden aangevraagd of als onderdeel van de aanvraag voor 
omgevingsvergunning worden aangevraagd (artikel 2.2aa, van het Besluit omgevingsrecht). In artikel 
2, lid 1 onder a en b van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-
infrastructuurprojecten zijn zowel de zelfstandige ontheffing Wet natuurbescherming als de 
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aanhaakvariant Wet algemene bepalingen omgevingsrecht opgenomen. Gelet hierop maakt het in de 
context van de coördinatieprocedure niet uit of er separaat vergunning in de zin van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en ontheffing in de zin van de Wet natuurbescherming wordt gevraagd of 
niet.  
 
Voor de beoogde capaciteitsuitbreiding en daarmee samenhangende bouwkundige aanpassing van de 
masten is, in verband met de aanwezigheid van beschermde soorten een ontheffing in de zin van de 
Wet natuurbescherming aangevraagd. Op grond van artikel 1.3, lid 1 onder a ten 6e van het Besluit 
natuurbescherming is de minister van LNV bevoegd gezag. Deze ontheffing staat evenwel los van 
onderhavige omgevingsvergunning. Immers de aanvraag en onderhavige omgevingsvergunning 
hebben enkel betrekking op het voortgezette, bestaande gebruik van de hoogspanningsmasten en 
niet op de separaat aangevraagde uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de 
capaciteitsvergroting van de hoogspanningsverbinding.  
 
Deze aanvraag omvat dan ook geen activiteit waarvoor sprake is van een vergunningplicht op grond 
van de Wet natuurbescherming of waarvoor een ontheffing dient te worden aangevraagd in het kader 
van de Wet natuurbescherming.  
 
2.7. Zienswijzenprocedure 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Diemen- Lelystad   
Postbus 142 
2270 AC Voorburg  
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3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN  

3.1. Algemeen  

De aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels inzake ruimtelijke ordening 
heeft betrekking op een aantal hoogspanningsmasten gelegen binnen de gemeente Almere en de 
gemeente Gooise Meren. Deze masten maken onderdeel uit van de bestaande 380 kV 
hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad.  Uit de aanvraag wordt opgemaakt dat de bestaande, niet 
wederrechtelijke bouwhoogte van de hoogspanningsmasten niet in alle gevallen is toegelaten in de 
geldende bestemmingsplannen. Voor deze masten geldt dat deze per abuis niet goed bestemd zijn in 
de vigerende bestemmingsplannen.  
 
De bestaande bouwhoogte van de masten is hoger dan de bouwregels in de geldende 
bestemmingsplannen toelaten. Het betreft masten 33 t/m 36 in de gemeente Gooise Meren en 
masten 37 t/m 39 en masten 56 t/m 61 in de gemeente Almere. De overschrijding van de maximale 
bouwhoogten varieert van 0,5 meter tot 24,5 meter ten opzichte van hetgeen is vastgelegd in de 
geldende bestemmingsplannen.  
 
Aangezien de aanvraag betrekking heeft op een reeds aanwezige hoogspanningsverbinding, vormt de 
realiseerbaarheid geen aspect dat moet worden beoordeeld (artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht jo. 
artikel 3.1.6, lid 1 onder f van het Besluit ruimtelijke ordening). Dat geldt ook voor de behoefte aan de 
voorgenomen capaciteitsvergroting (artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening). Bedoelde 
capaciteitsvergroting is enkel relevant in het kader van de beoordeling van de maximale ruimtelijke 
gevolgen van onderhavige vergunning. 
 
3.2. Archeologie 

In de geldende bestemmingsplannen alsmede op basis van het in de gemeenten Almere en Gooise 
Meren geldende archeologiebeleid wordt rekening gehouden met mogelijk aanwezige archeologische 
waarden ter plaatse van de hoogspanningsmasten waarop deze vergunning toeziet.   
 
Onderhavige vergunningaanvraag heeft evenwel geen betrekking op het aanpassen van de fundatie 
van de hoogspanningsmasten. Er is als gevolg van deze vergunning dan ook geen sprake van 
bodemingrepen. De hoogspanningsmasten zullen overigens wel opnieuw constructief worden 
beschouwd. Als gevolg van aanpassingen kan sprake zijn van bodemingrepen, verband houdend met 
aanpassing van de fundaties en met bijvoorbeeld de aanleg van tijdelijke bouwwegen. Deze 
activiteiten maken zoals aangegeven geen onderdeel uit van de onderhavige aanvraag.  
 
Ten overvloede kan het volgende worden opgemerkt. Gelet op de conclusies van de archeologische 
onderzoeksrapportages welke bij de aanvraag zijn gevoegd, wordt geen rekening gehouden met een 
risico op aantasting van archeologische waarden ter plaatse van de masten waarop onderhavige 
aanvraag betrekking heeft.  
 
Mede gelet op de geldende bestemmingsregelingen zijn er in het gebied geen andere 
cultuurhistorische waarden aanwezig. 
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3.3. Elektromagnetische velden 

In de nabijheid van hoogspanningsverbindingen dient rekening te worden gehouden met 
elektromagnetische velden. Op basis van het voorzorgsbeginsel adviseert het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat aan netbeheerders en bevoegde gezagen zo veel als redelijkerwijs 
mogelijk te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig worden 
blootgesteld aan een magneetveld met een jaargemiddelde sterkte van 0,4 μT of meer ('Advies met 
betrekking tot hoogspanningslijnen' 2005 / 2008). Dit beleid geldt voor nieuwe situaties waarin 
hoogspanningsverbindingen nabij bestaande verblijfsfuncties worden geprojecteerd of andersom. 
Wijziging van (planologische regelingen voor) bestaande hoogspanningslijnen waarbij het aantal 
gevoelige bestemmingen in de specifieke magneetveldzone niet toeneemt wordt in het licht van dit 
beleid niet beschouwd als een nieuwe situatie. 
 
Voor wat betreft de regularisatie van de toegelaten bouwhoogte geldt dat behoud van een hogere 
bouwhoogte op zichzelf niet bijdraagt aan vergroting van de magneetveldzone op maaiveldniveau.  
 
Voor wat betreft de beoogde capaciteitsvergroting geldt dat de relevante magneetveldzone als gevolg 
hiervan wel groter kan worden. Door het treffen van technische maatregelen (faseoptimalisatie) is de 
magneetveldzone in de nieuwe situatie evenwel smaller dan in de huidige situatie. De 
magneetveldzone varieert in de bestaande situatie tussen circa 190 en 215 meter terwijl in de nieuwe 
situatie door faseoptimalisatie sprake is van een zone van circa 150 tot 200 meter.  
Hierdoor neemt het aantal gevoelige bestemmingen dat binnen de specifieke magneetveldzone ligt in 
de nieuwe situatie af. In de huidige situatie is sprake van 955 gevoelige bestemming terwijl in de 
nieuwe situatie sprake is van 701 gevoelige bestemmingen. Er komen evenmin nieuwe gevoelige 
bestemmingen in de magneetveldzone te liggen. Uit de aard der zaak neemt de elektromagnetische 
straling in de overblijvende zone ook iets af. In het kader van het voorzorgsbeginsel is de sterkte van 
het magneetveld in de magneetveldzone geen punt van afweging.  
  
Nabij de masten 151 tot en met 155 is wel sprake van een geringe uitbreiding van de 
magneetveldzone. Dit is een gevolg van een aldaar aanwezige kruising met een 150 kV verbinding. 
Vanwege de te realiseren faseoptimalisatie aan de 380 kV verbinding (waarop dit project toeziet) zal 
ter plaatse van deze kruising een omgekeerd effect optreden op de magneetveldzone. Op de locaties 
waar de magneetveldzone groter wordt, zijn evenwel geen (geprojecteerde) gevoelige objecten 
aanwezig.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect elektromagnetische velden zich niet verzet tegen verlening 
van de omgevingsvergunning.  
 
3.4. Geluid 

Vanwege de hoogspanningsverbinding dient bij bepaalde weerstypen rekening te worden gehouden 
met geluid in de vorm van coronageluid, dan wel windgeluid. In beide gevallen betreft dit niet 
dagelijks optredend geluid met een relatief lage geluidsdruk. Gelet hierop en gelet op de afstand tot 
geluidgevoelige objecten behoeft geen rekening te worden gehouden met een relevante invloed op 
het woon- en leefklimaat in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding. 
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Onderhavige vergunning heeft daarbij geen invloed op het aantal momenten waarop dit geluid zal 
kunnen optreden of de intensiteit van dit geluid in de bestaande situatie. De beoogde 
capaciteitsvergroting zal op zichzelf genomen ook geen verandering brengen in de bestaande 
geluidssituatie. In het kader van de voorgenomen capaciteitsvergroting zullen evenwel 
(ontwerp)maatregelen worden getroffen om dit geluid tot een minimum te beperken. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect geluid zich niet verzet tegen verlening van de 
omgevingsvergunning.  
 
3.5. Natuur en landschap 

Gelet op hetgeen in de Milieueffectrapportage en de ruimtelijke onderbouwing is opgenomen, 
behoeft van onderhavige omgevingsvergunning en de beoogde capaciteitsvergroting geen groter 
nadelig effect op natuurwaarden te worden verwacht.  
 
Doordat geen extra hoogspanningsverbinding zal worden gemaakt, maar de bestaande verbinding zal 
worden verzwaard, geldt bovendien dat het aantal draadslachtoffers niet zal toenemen. Verder 
betekent dit dat de invloed op het landschap ook wordt beperkt tot de bestaande situatie.  
Door middel van het toevoegen van vogelmarkeringen (zoals varkenskrullen en vogelflappen)  zal het 
aantal draadslachtoffers nog verder kunnen worden verminderd. 
 
Gelet op het voorgaande zal geen sprake zijn van onaanvaardbare aantasting van natuur- en 
landschapswaarden.  
 
3.6. Overige aspecten 

Overige aspecten zoals onder meer externe veiligheid, lichthinder, schaduwwerking, windhinder, stof, 
geur, stikstofdepositie, waterkwaliteit en -kwantiteit en verkeer aantrekkende werking, spelen in de 
context van onderhavig besluit geen relevante rol.  
 
3.7. Conclusie 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op gebruik van gronden in strijd met het 
bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te 
weigeren. Wij achten de te vergunnen activiteit in overeenstemming met een goede ruimtelijke 
ordening. 

















Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Concept-omgevingsvergunning strijdig gebruik Diemen - Lelystad
Datum: donderdag 18 juli 2019 11:20:13

Geachte ,
Hartelijk dank voor het toezenden van de concept omgevingsvergunning.
Ik heb op dit moment geen opmerkingen.
Voor de volledigheid heb ik het concept ter informatie doorgestuurd naar de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi en Vechtstreek.
Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening a.i. 
Aanwezig op: ma-di-do-vrij

Postbus 6000, 1400 HA Bussum
Bezoekadres Brinklaan 35 Bussum
Algemeen nummer 035 207 00 00
https://www.gooisemeren.nl
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 11:21
Aan: @gooisemeren.nl>
Onderwerp: RE: Concept-omgevingsvergunning strijdig gebruik Diemen - Lelystad
Geachte ,
Telefonisch heeft u mij verzocht om verlenging van de termijn van advies, in verband met de vakantie van de betreffende
medewerker van de gemeente Gooise Meren.
Hierbij deel ik u mee dat ik met u afgesproken heb dat de gemeente Gooise Meren uiterlijk donderdag 18 juli a.s. met
een reactie komt op de concept omgevingsvergunning strijdig gebruik.
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Tel: 06-

Van:  
Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 15:02
Aan: @gooisemeren.nl>
Onderwerp: Concept-omgevingsvergunning strijdig gebruik Diemen - Lelystad
Aan de gemeente Gooise Meren
t.a.v. burgemeester en wethouders
voor deze: 
Geachte ,
Netbeheerder TenneT heeft op 14 juni jl. bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een omgevingsvergunning
strijdig gebruik aangevraagd voor het verzwaren van de 380 kV-hoogspanningslijn in de gemeenten Gooise Meren en
Almere.
Bijgaand ontvangt u een concept van de vergunning, die wij van plan zijn af te geven. Van netbeheerder TenneT ontvangt
u een dezer dagen een afschrift van de door hen bij de vergunningaanvraag ingediende stukken.
Op basis van artikel 6.1, eerste lid, van het Besluit Omgevingsrecht vraag ik de gemeente Gooise Meren advies uit te
brengen op bijgaand concept. Graag ontvang ik de eventuele aan- en opmerkingen van de gemeente Gooise Meren op
het concept uiterlijk maandag 15 juli a.s. retour.

https://www.gooisemeren.nl/


Bij voorbaat dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Klimaat en Energie
Tel: 06-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Aan dit e-mailbericht en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Stellingname door de gemeente Gooise
Meren op aanvragen, kan alleen schriftelijk worden gegeven in antwoord op een daartoe strekkende en
ondertekende brief. De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender.
Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen. U mag onder geen enkel beding het bericht
openbaar maken, verspreiden of vermenigvuldigen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste,
onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij
overgebrachte virussen.

https://www.gooisemeren.nl 
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