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Inleiding 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad hebben op 7 oktober 2020 een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van een kabeltracé, handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) ter plaatse van de Rijksweg A6  
 
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, mo-
numenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsver-
gunning 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. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepalingen dat de gewaarmerkte stukken en bijla-
gen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit(en): 
 

• Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO  (art. 2.1 lid 1c  Wabo)  
 
De motivering van ons besluit is per activiteit opgenomen.  
 
Onderdeel van het besluit vormt: 
Digitale set - Ruimtelijke onderbouwing, met bijbehorende plankaart met IMRO codering 
NL.IMRO.0995.OV00050-OW01 
 
Bijgevoegde documenten  
De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit: 
5477623_1601641255690_200930_Brief_wijzigen_kabeltrace.pdf  
5477623_1601641255698_Bijlage_1_-_Machtiging_aanvraag.pdf  
5477623_1607523826372_122468--20-018.814-notd-Aanmeldings-notitie_vorm-
vrije_m.e.r.-beoordeling_Windplan_Blauw_09-12-20.pdf 
5477623_1607962826188_Akkoord_TenneT_Liander_kabeltrace.-pdf 
5477623_1608221819145_122468--20-019.433-rapd04-Ruimtelij-ke_onderbou-
wing_17-12-20.pdf  

02-10-2020 
02-10-2020 
 
09-12-2020 
14-12-2020 
 
17-12-2020 
 

 
Documenten bevoegd gezag 
Collegebesluit mer-beoordeling 05-01-2021 
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Nog in te dienen gegevens en bescheiden   
De volgende gegevens dienen ten minste 3 weken voor start bouw te zijn ingediend:  

- Een veiligheidswerkplan. 
- Het definitief ontwerp 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
het college van de gemeente Lelystad, 
 
namens deze, 
de adviseur van het team Wabo en bestemmingsplannen, 
 
 
 
 
E. Westerink. 
 
 
 
  



dossiernummer datum pagina  
1623 26 januari 2021 4  

 

 
 
 

 
Rijkscoördinatieregeling 
In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluit-
vorming 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 Windplan 
Blauw 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 voorberei-
dingsprocedure 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 Windplan Blauw. Daarom is ook op dit besluit de 
Rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windplan Blauw 
bevorderd. In fase 1 van de besluitvorming is een besluit genomen over het inpassingsplan, een om-
gevingsvergunning, een watervergunningen en een natuurvergunning. Onderhavig besluit valt onder 
fase 2 van de besluitvorming en 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; 
- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Oswint B.V. gezonden; 
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij het ministe-

rie van Economische Zaken en Klimaat te Den Haag 
 
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. Te-
vens doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen 
en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die 
gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windplan Blauw fase 5 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
 
 
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsver-
eisten. 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 rege-
ling omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor 
getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor 
een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving. De aan-
vraag is dan ook ontvankelijk bevonden en in behandeling genomen. 
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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
 
I. Overwegingen 
In artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat de omge-
vingsvergunning voor de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” alleen mag en 
moet worden geweigerd als het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig 
plan gestelde eisen.  
 
De aanvraag betreft het planologisch mogelijk maken van een (gewijzigd) ondergronds kabeltracé ten 
behoeve van Windplan Blauw omdat het kabeltracé voor een gedeelte wordt verplaatst buiten het 
Rijksinpassingsplan (RIP) ‘Windplan Blauw (2019)’. 
 
Vigerende bestemmingsplannen 
 
Het verplaatste kabeltracé ligt in een gebied waar de onderstaande ruimtelijke plannen van kracht zijn. 
 

Naam Bevoegd ge-
zag 

Status Vastgesteld IMRO-code 

bestemmingsplan 
BG_Lelystad 
 

gemeente Lely-
stad  
 

onherroepelijk d.d. 16 januari 
2010  
 

NL.IMRO.0995.0000RP-
0001 

eerste partiële 
herziening van het 
bestemmingsplan 
Buitengebied 
2009  
 

gemeente Lely-
stad  
 

onherroepelijk  
 

d.d. 28 januari 
2015  
 

NL.IMRO.0995.BP00038-
VG02 

tweede partiële 
herziening van het 
bestemmingsplan 
Buitengebied 
2009 (correctie 
hoogspannings-
verbinding)  
 

gemeente Lely-
stad  
 

onherroepelijk  
 

d.d. 4 april 
2017  
 

NL.IMRO.0995.BP00059-
VG01 

Lelystad - luchtha-
vencontouren  
 

gemeente Lely-
stad  
 

ontwerp  
 

d.d. 18 mei 
2017  
 

NL.IMRO.0995.BP00060-
OW01 

 
 
Het realiseren van een ondergrondse hoogspanningsverbinding past niet binnen de vigerende  
bestemmingen van het bestemmingsplan BG_Lelystad (2010) en bijbehorende eerste partiële wijzi-
ging die gelden in het grootste deel van het plangebied. De bestemmingen Agrarisch, Verkeer, Water, 
Bedrijf - Nutsdoeleinden en Waarde - Archeologie (middel)hoog zijn immers niet bedoeld voor het mo-
gelijk maken van ondergrondse hoogspanningsverbindingen. 
 
De omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' kan op 
grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, toch worden verleend. De activiteit wordt ruimtelijk verant-
woord geacht, wat blijkt uit de goede ruimtelijke onderbouwing die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 
De aanvraag voldoet aan het besluit van de gemeenteraad d.d. 12-10-2010 waardoor een verklaring 
van geen bedenkingen van de raad niet is vereist op grond van artikel 6.5, lid 3, van het Besluit omge-
vingsrecht. 
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II Motivering 
 
Zie hiervoor de, bij de aanvraag bijgevoegde en deel uitmakend van deze beschikking, goede ruimte-
lijke onderbouwing. 
 
III. Conclusie 
De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op artikel 2.1 lid 1 
onder c, en artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden 
verleend.  


