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Aan   
TenneT TSO 
Postbus 718 
6800 AS ARNHEM 
 

 

 

 

Datum 

 

 

17 maart 2021 

Onderwerp Verzonden 

Omgevingsvergunning,  

Overdiemerweg te Diemen 
 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 18 september 2020 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het opwaarderen van een 380 Kv hoogspanningsmast, mast 3 op het perceel 
Overdiemerweg te Diemen, bestaande uit de volgende activiteit: 
• bouwen 
 
Beschikking  
Wij hebben besloten om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De verleende 
omgevingsvergunning treft u aan in de bijlage.  
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Diemen, 
namens dezen, 
 
R.P. (Richard) Bosman 
Coördinator Team Vergunningen 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Omgevingsvergunning 
Uitgebreide procedure 

Zaaknummer 2020-084494 
 
Motivering 
Bij ons besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor bovengenoemde activiteit 
hebben wij overwogen dat: 

• gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

• gelet op de bepalingen van het bestemmingsplan “Buitengebied” met de bestemming 

“Bedrijf – Elektriciteitscentrale” en de dubbelbestemmingen “Leiding – Hoogspan-

ningsverbinding” en “Waterstaat – Waterkering”; 

• gelet op het Bouwbesluit en de Bouwverordening;     

• gelet op de welstandsnota; 
 

Activiteit bouwen 

• de aanvraag in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan; 

• de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst is aan artikel 2.1, eerste lid 
onder a en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

• de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel 
aannemelijk maken dat het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft zal voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit;  

• de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel 
aannemelijk maken dat het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft zal voldoen aan de voorschriften van de Bouwverordening; 

• het gebied ter plaatse in de Welstandsnota Diemen 2012 is opgenomen als 
welstandsvrij gebied; 

• dat de aanvraag getoetst is en voldoet aan het Besluit omgevingsrecht en de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht; 

•          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 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. 

•          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. 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 10 december 2020 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp  
gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele  
huis-aan-huisbladen en regionale dagblad; 

•             de ontwerpbesluiten zijn door de minister van EZK aan TenneT TSO BV gezonden; 

•          het ontwerp van het besluit heeft van 11 december 2021 tot en met 21 januari 2021  
ter inzage gelegen bij Gemeentehuis Almere, Stadhuisplein 1, Almere; 
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•          er zijn 3 digitale informatieavonden georganiseerd, op 7, 12 en 14 januari 2021. 
 

•          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. Indieners van zienswijzen worden persoonlijk 
geïnformeerd. 

 
Tijdens de ter inzage legging zijn er 8 unieke zienswijzen ingediend 
 
De ingediende zienswijzen en de reactie daarop zijn opgenomen in de “Nota van Antwoord 
aangaande de zienswijzen die ingediend zijn op de ontwerp-besluiten en het MER inzake het 
Beter Benutten van de Bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad”; 
 
De ingediende zienswijzen geen aanleiding geven om niet over te gaan tot verlening van de 
omgevingsvergunning. 
 
BESLUITEN  
 

een omgevingsvergunning voor het opwaarderen van een 380 Kv hoogspanningsmast, Mast 
3 op het perceel Overdiemerweg te Diemen te verlenen aan: 
 
TenneT TSO 
Utrechtseweg 310 
6812 AR  ARNHEM 
 
zoals aangegeven op de hieronder vermelde “deel uitmakende documenten” en onder de 
gestelde voorschriften: 
 

Bouwen 

• tenminste twee weken voor aanvang en gelijktijdig met het gereedkomen van de 
werkzaamheden dient hiervan per e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl kennis 
gegeven te worden aan het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid van de 
gemeente Diemen; 

• minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen, in verband met 
de toetsing aan de constructieve veiligheid, onderstaande gegevens en bescheiden 
te worden aangeleverd (middels een e-mail aan bouwtoezicht@diemen.nl) en 
akkoord te zijn bevonden alvorens gestart kan worden met de werkzaamheden. Uit 
de gegevens dient te blijken dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan 
de gestelde eisen in relatie tot; 
a. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te 

wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk 
als geheel; 

b. uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de 
bouwconstructie. 

• indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand 
bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de 
bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste 
materialen zijn; 

 

 

 



Ons kenmerk : D2021-02-027656  
Zaaknummer : 2020-084494 
Pagina :  4 
   

 
 

 
D.J. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon 020 – 3144888 * Telefax 020 – 3144 635 * 

NL18BNGH0285001841 * www.diemen.nl 

Deel uitmakende documenten 
 

01 Documentnummer D2020-11-014062 Datum  

Naam DIM-LLS_Diemen_Bouwen 

Omschrijving Aanvraagdocument publiceerbaar 
 

02 Documentnummer D2020-11-014064 Datum  

Naam egeleidend_schrijven_gemeente_Diemen_pdf 

Omschrijving begeleidend schrijven 

03 Documentnummer D2020-11-014065 Datum  

Naam anvraag_ontheffing_Wnb_5190024391219_pdf 

Omschrijving Anders 
 

04 Documentnummer D2020-11-014066 Datum  

Naam 10_Natuurtoets_DIM-LLS_20200910_pdf 

Omschrijving Natuurtoets 
 

05 Documentnummer D2020-11-014067 Datum  

Naam n_rapportages_geotechnisch_onderzoek_pdf 

Omschrijving rapportages_geotechnisch_onderzoek_pdf 
 

06 Documentnummer D2020-11-014068 Datum  

Naam men_Arch_rapportages_totaal_20200820_pdf 

Omschrijving Archief rapportages 
 

07 Documentnummer D2020-11-014069 Datum  

Naam _19-0622_mastconstr_rap_DIM-LLS_rev3_pdf 

Omschrijving mastconstr_rap_DIM-LLS_rev3_pdf 
 

08 Documentnummer D2020-11-014070 Datum  

Naam 6_19-0659_Funderingsrap_DIM-LLS_rev3_pdf 

Omschrijving Fundering rapp. 
 

09 Documentnummer D2020-11-014071 Datum  

Naam 05_19-0315_Uitgangspuntenrap_DIM-LLS_pdf 

Omschrijving uitgangspuntenrap. 
 

10 Documentnummer D2020-11-014072 Datum  

Naam 200916_DIM-LLS_Overzicht_maatregelen_pdf 

Omschrijving 200916_DIM-LLS_Overzicht_maatregelen_pdf 
 

11 Documentnummer D2020-11-014073 Datum  

Naam 03_DIM-LLS_mastenlijst_pdf 

Omschrijving Mastenlijst 
 

12 Documentnummer D2020-11-014077 Datum  

Naam 02_Overzicht_en_spanvelden_DIM-LLS_pdf 

Omschrijving Overzicht spanvelden 
 

13 Documentnummer D2020-11-014076 Datum  

Naam 01_Tracekaart_DIM-LLS_pdf 

Omschrijving Tracekaart 
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14 Documentnummer D2020-09-037022 Datum  

Naam Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Aanlevering ontwerp-
vergunning verzwaring 380 kV hoogspanningsverbinding TenneT 

Omschrijving 192995 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Diemen, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is in een geautomatiseerd proces aangemaakt en daarom niet ondertekend.  
 
 
Diemen, 17 maart 2021. 
 
 
 
 
Beroepsprocedure  
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het 
indienen van een beroepschrift 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. 
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Aanwijzingen behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen  
Deze aanwijzingen zijn ter nadere informering van de vergunninghouder in dit document 

opgenomen. Uit de aanwijzingen zelf vloeien geen wettelijke verplichtingen voort. Wel 
kan het zijn dat de aanwijzingen de vergunninghouder attenderen op een bestaande 
wettelijke verplichting. 

 

1. Wijzigingen in het vergunde bouwplan 
Als u het bouwplan wilt wijzigen, is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Deze 
vergunning geldt immers precies voor het bouwplan dat er nu ligt. Als de situatie zich 
voordoet dat u een wijziging moet aanbrengen, raden wij u aan tijdig contact op te nemen 
met de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen, Postbus 191, 1110 AD 
Diemen te Diemen. Het is niet toegestaan om in afwijking van de verleende vergunning te 
bouwen. 
 
2. Overdraagbare vergunning 
Het is mogelijk uw vergunning over te laten schrijven op naam van iemand anders. Als u dat 
wilt, kunt u daarvoor een verzoek sturen naar burgemeester en wethouders van de 
gemeente Diemen. 
 
3. Intrekken vergunning 
Het college van burgemeester en wethouders kan deze vergunning bij een met redenen 
omkleed besluit intrekken zoals genoemd in de artikelen 2.33, tweede lid onder a en 5.19 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als: 
• gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 

vergunning; 
• de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige informatie; 

• u niet overeenkomstig de vergunning heeft gehandeld; 

• u niet hebt voldaan aan één of meer voorwaarden die aan de vergunning verbonden 

zijn; 
• de voor de houder van de vergunning als zodanig geldende algemene regels niet zijn 

of worden nageleefd. 
 
 
 
 


