
 

    

  

      
 

    

 

             
           

  

 
        

   
    

  
    

       
    

     

         

Omgevingsvergunning  
UV20200475 
Op 28 mei 2020 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van 
Windpark-Fryslân B.V. Duit 15 8305BB Emmeloord, voor het aanleggen van een 110kV kabeltracé op 
het perceel Rijksweg A7 en hoogspanningsstation te Bolsward. Kadastraal bekend als Gemeente 
Tjerkwerd , Sectie C, nr’s 189, 2628 en 2627, Gemeente Witmarsum, Sectie G nr’s 412, 676 en 533, 
Gemeente Bolsward, Sectie nr’s 12, 58 en 272. De aanvraag is geregistreerd onder het nummer UV 
20200475 en bestaat uit de activiteiten: 

OV Aanleggen 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân 
besluiten: 

I. gelet op artikel 2.1 en 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

- aanleggen (2.1 en 2.11) 

II. dat de omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken 
deel uitmaken van de vergunning; 

III. dat er voldaan moet worden aan de voorwaarden, zoals hieronder zijn aangegeven; 

V. vrijstelling te verlenen voor het indienen van een onderzoeksrapport naar de gesteldheid van de 
bodem, daar het geen bouwwerk betreft waarin personen voortdurend of nagenoeg voortdurend 
in zullen verblijven; 

Wanneer kunt u uw plan uitvoeren? 
In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 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 project Netversterking 
Westelijk Friesland, 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 het project netversterking Westelijk Friesland. 
Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 
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Bijlage 1 - Overwegingen 

In deze bijlage geven wij aan welke overwegingen hebben geleid tot ons besluit. 

Ontvangst van de aanvraag om omgevingsvergunning 
Op 28 mei 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het het 
aanleggen van een 110kV kabeltracé op het perceel Rijksweg A7 en hoogspanningsstation te 
Bolsward. 

Ontvankelijk / aanvraag volledig 
De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten die in de Ministeriële regeling omgevingsrecht 
(Mor) staan en is ontvankelijk, nadat er aanvullende gegevens zijn ingediend. 

Procedure en weigeringsgronden 
De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden genoemd in artikel 2.10 van de Wabo. 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Bestemmingsplan 
De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied Súdwest-
Fryslân”. Voor project Netverwerking Westelijk Friesland is echter een (rijks)inpassingsplan 
vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo’n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar 
aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in 
strijd is met dit inpassingsplan. 
De gegevens en bescheiden die horen bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn getoetst aan het 
inpassingsplan “Inpassingsplan Netversterking Westelijk Friesland”. De gronden zijn voorzien van de 
bestemmingen “Bedrijf-Hoogspanningsstation, Bedrijf-Opstijgpunt, Verkeer, Water, Leiding-
Hoogspanning, en Waarde Archeologie” (artikel 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de voorschriften). Wij zijn van 
mening dat het plan voldoet aan de voorschriften van het inpassingsplan. 

Aanleggen 
De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, als bedoeld in 
artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder b van de  Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.11 het 
toetsingskader van de aanvraag. 

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 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 project Netversterking 
Westelijk Friesland, 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 het project netversterking Westelijk Friesland. 
Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project 
netversterking Westelijk Friesland bevorderd. Onderhavig besluit is samen met andere besluiten als 
volgt voorbereid: 
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- op 20 augustus 2020 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 20 augustus 2020 is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan de 
initiatiefnemers TenneT TSO BV en Windpark Fryslân gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 21 augustus 2020 tot en met donderdag 1 oktober 
2020ter inzage gelegen bij Gemeenteloket Súdwest Fryslân, Marktstraat 8 te Sneek. 

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 EKZ 
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 en 
grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd. 

Behandeling zienswijzen 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp-
besluiten voor project Netversterking Westelijk Friesland zijn 7 unieke zienswijzen over het 
ontwerp inpassingsplan naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht 
van de behandeling van de zienswijze. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de 
inhoudelijke punten uit de zienswijze die niet specifiek zijn, respectievelijk over het inpassingsplan 
gaan. 
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Bijlage 2 - Gewaarmerkte stukken 

De volgende documenten worden gewaarmerkt meegezonden en maken onderdeel uit van deze 
omgevingsvergunning: 
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Bijlage 3 – Voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning worden de volgende voorschriften verbonden: 

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

Via hh.omgevingsrecht@sudwestfryslan.nl moet u ook minimaal twee dagen van te voren een 
melding doen van: 

 de start van het graafwerk; 
 de start van de werkzaamheden voor grondverbetering; 
 de start van de heiwerkzaamheden of het boren van de funderingspalen; 
 de start van het betonstorten. 

Als u werkzaamheden laat uitvoeren door een aannemer, spreek dan goed af wie de meldingen aan 
de gemeente zal doen. Als er geen melding wordt gedaan kan dit leiden tot een (tijdelijke) 
stillegging van de werkzaamheden. 

Mag u grond afvoeren? 
Wij adviseren om te werken met een gesloten grondbalans. Dit betekent dat u vrijkomende grond 
op uw eigen terrein verwerkt. Als dit niet kan dan moet u contact opnemen met de gemeente via 
het telefoonnummer 14 0515. Vraag naar het team Vergunningen. Vrijkomende grond mag u alleen 
afvoeren als u daarvoor toestemming krijgt van de gemeente of provincie. Er kan in dat geval ook 
een bodemonderzoek nodig zijn. 

Wat doet u als de werkzaamheden klaar zijn? 
Als de bouw 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. Zonder 
gereedmelding mag het gebouw niet in gebruik worden genomen. Een toezichthouder kan dan een 
afspraak met u maken en controleren of volgens de vergunning is gebouwd. Als alles in orde is, 
wordt uw bouwdossier afgesloten. U mag daarna het gebouw in gebruik nemen. Als het gebouw een 
(nieuw) adres heeft gekregen moet u binnen 14 dagen een huisnummerplaatje aanbrengen. 

Archeologie 
Aan bekabeling is het boringgestuurde deel vrijgesteld van onderzoek (geel op luchtfoto en groen op 
advieskaart). Dus er worden geen nadere eisen verbonden aan de omgevingsvergunning voor dit 
deel. 

Voor de bekabeling die wordt aangelegd in open ontgraving (blauw op luchtfoto en roze op 
advieskaart) dient eerst nog karterend onderzoek te worden uitgevoerd. Op basis hiervan kan 
gekeken worden of er nog waarderend onderzoek noodzakelijk is en/of dat er geen verder 
onderzoek meer noodzakelijk is. 

Conclusie: Het boringgestuurde deel van de bekabeling behoeft geen nader archeologisch onderzoek 
meer. Het open te ontgraven tracé moet eerst karterend worden onderzocht. 

- 9 -

mailto:hh.omgevingsrecht@sudwestfryslan.nl

	Omgevingsvergunning
	Bijlage 1 - Overwegingen
	Bijlage 2 - Gewaarmerkte stukken
	Bijlage 3 – Voorschriften



