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Omgevingsvergunning  
 
Kenmerk: HZ_WABO-20-1556 
 
Burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren hebben op 18 september 2020 van TenneT TSO 
een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het constructief aanpassen van de bestaande 380 kV 
hoogspanningsmasten nummers 4 t/m 36 op diverse locaties langs de Rijkssnelwegen A1 en A6 te Muiden en 
Muiderberg. 
 
De aanvraag heeft betrekking op de activiteit het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de bepalingen in de Wabo, de omgevingsvergunning voor het 
constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten nummers 4 t/m 36 (activiteit het 
bouwen van een bouwwerk) op diverse locaties langs de Rijkssnelwegen A1 en A6 te Muiden en Muiderberg 
onder voorwaarden te verlenen. 
 
Voor de overwegingen die hebben geleid tot het verlenen van de vergunning verwijzen wij u naar de bijlagen bij 
dit besluit. 
 
Kenmerk:  HZ_WABO-20-1556 
Zaaknummer:  1964203 
Datum besluit:  1 maart 2021 
 
 
Stukken bij besluit 
De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit: 
 
- Bijlage I – Overwegingen 
- Bijlage II – Voorschriften 
- Bijlage III – Zienswijzen 
 
- W. Aanvraagformulier publ. 
- W. Begeleidend schrijven 
- W. Bijlage 1 Overzicht en spanvelden 
- W. Bijlage 2 Situatie 
- W. Bijlage 3 Mastenlijst 
- W. Bijlage 4 Overzicht maatregelen (aanvulling 16-11) 
- W. Bijlage 5 Uitgangspuntenrapport 
- W. Bijlage 6 Funderingsrapportage 
- W. Bijlage 7 19-0622 mastconstr rap DIM-LLS rev3 
- W. Bijlage 8 Bodemonderzoek DIM-LLS 
- W. Bijlage 9 Nader bodemonderzoek 
- W. Bijlage 10 Archeologische rapportages 
- W. Bijlage 11 Rapportages geotechnisch onderzoek 
- W. Bijlage 12 Natuurtoets 
- W. Bijlage13 20200918 DIM-LLS Aanvraag ontheffing Wnb 5190024391219 
- W. Addendum Controleberekeningen kustzone (aanvulling 16-11) 
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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 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  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 
dagbladen; 

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

 het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 11 december 2020 tot en met donderdag 21 januari 2021 
ter inzage gelegen bij Gemeentehuis Almere, Stadhuisplein 1, Almere. 

 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. 
 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in § 3.3 (de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure) van de Wabo. 
Op 14 oktober 2020 is er een verzoek om aanvulling verzonden en op 16 oktober 2020 zijn de ontbrekende 
stukken ingediend. Hiermee voldoet de aanvraag aan de ontvankelijkheidseisen, zoals gesteld in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit “bouwen van een bouwwerk” artikel 2.1, lid 1 sub a en artikel 2.10 
van de Wabo.  
 
Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht, Bouwbesluit 2012, Bouwverordening Gooise 
Meren 2016 en de Mor. 
  
Beroepsprocedure 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 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. 
 
Voorschriften 
Voor de voorschriften behorende bij deze vergunning verwijzen wij u naar de bijlagen bij dit besluit. 
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Bijlage I 

Kenmerk: HZ_WABO-20-1556 

 

Overwegingen 
 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk 
 
Bouwplan 
Het bouwplan betreft het constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten nummers 4 
t/m 36 op diverse locaties langs de Rijkssnelwegen A1 en A6 te Muiden en Muiderberg. 
 
Bestemmingsplannen 
Paraplubestemmingsplan parkeernormen 
Het bouwplan is getoetst aan het “Paraplubestemmingsplan parkeernormen Gooise Meren” (hierna: de 
parkeernormen) en de op grond daarvan gestelde regels.  
Het initiatief leidt niet tot een hogere parkeerdruk en voldoet aan de voorschriften van de parkeernormen. 
 
Bestemmingsplannen 
Het bouwplan is getoetst aan de bestemmingsplannen “1e Herziening Buitengebied”, “Landelijk Gebied” en “De 
Krijgsman”. 
De gronden zijn bestemd als: 

 Bestemmingsplan “1e Herziening Buitengebied”:  
“Natuur”, “Agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap” met dubbelbestemmingen 
“Aandachtszone Spoorweglawaai” en “Nuts- en Buisleidingen – Hoogspanningsleiding”; 

 Bestemmingsplan  
“Landelijk Gebied”: “Agrarisch met waarden”, “Sport – manage”, “Verkeer – Verzorgingsplaats”, 
“Groen”, “Natuur - 1”  en “Natuur - 2” met dubbelbestemmingen “Leiding – 
Hoogspanningsverbinding”, “Waarde – Archeologie 1”, “Waarde – Archeologie 3”, “Waarde – 
Archeologie 4”, “Waarde – Cultuurhistorie” en “Waterstaat - Waterkering” 

 Bestemmingsplan “De Krijgsman”:  
“Natuur” met dubbelbestemmingen “Leiding – Hoogspanningsverbinding” en “Waterstaat - 
Waterkering”. 

 
Strijdigheid 
De aanvraag heeft betrekking de bouwwerkzaamheden aan de aanwezige hoogspanningsverbinding binnen 
Gooise Meren. De werkzaamheden betreffen constructieve aanpassingen van de bestaande masten en er hoeft 
in beginsel geen ruimtelijke afweging gemaakt te worden. 
Uit de aanvraag is echter op te maken dat de bestaande bouwhoogten van de masten 33 t/m 36 niet goed zijn 
bestemd in het vigerend bestemmingsplan. De maximale opgenomen bouwhoogte uit de bouwregels van het 
bestemmingsplan is 40 meter en de overschrijding van de masten varieert van 9,5 tot 20,5 meter.  
 
Afwijking bestemmingsplan 
De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan “1e Herziening Buitengebied”. 
Voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/ project Diemen- Lelystad is echter een Omgevingsvergunning activiteit 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor delen van de 380 kV hoogspanningsverbinding Diemen-
Lelystad in de gemeenten Almere en Gooise Meren vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 
van de WABO.   
 
Bouwbesluit 
Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan in overeenstemming is met het Bouwbesluit 2012. 
 
Bouwverordening 
Het bouwplan is in overeenstemming met de Bouwverordening. 
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Archeologie 
Op de locaties binnen het bouwplan is archeologisch onderzoek uitgevoerd, rapport 271507-00 d.d. 14 augustus 
2020 (bijlage 10). Ten behoeve van de werkzaamheden aan de masten is geen nader onderzoek noodzakelijk en 
is de aangevraagde activiteit niet verstorend voor de aanwezige archeologische waarden. Voor de lierlocatie van 
mast 030 en de bouwweg bij mast 031 worden wel voorwaarden gesteld, echter maken deze geen onderdeel uit 
van deze omgevingsvergunning, deze moeten apart nog worden aangevraagd. 
 
In de bijlage voorschriften is de voorwaarde Archeologie opgenomen. 
 
Wet Natuurbescherming (Wnb) 
Tauw heeft in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna op het 
tracé. Daarnaast zijn in het onderzoek de effecten (o.a. stikstof) ten aanzien van natura 2000-gebieden 
onderzocht. Op basis van het natuuronderzoek (bijlage 12) van Tauw wordt geconcludeerd dat voor de 
verbinding Diemen-Lelystad een ontheffing voor soortenbescherming in het kader van de Wnb nodig is. Een 
vergunning voor gebiedsbescherming in het kader van de Wnb is niet noodzakelijk. Het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op grond van artikel 1.3 lid 5 van de Wnb bevoegd gezag voor 
het verlenen van de ontheffing. De ontheffing voor soortenbescherming is aangevraagd bij het ministerie van 
LNV. Een kopie van de ontheffingsaanvraag is in bijlage 13 toegevoegd. 
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Bijlage II 
Kenmerk: HZ_WABO-20-1556 
 

Voorschriften 
 
 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk 
 

 U dient de start van de werkzaamheden minimaal twee werkdagen van te voren te melden aan het 
bouwtoezicht van de gemeente Gooise Meren. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de 
afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, te bereiken op telefoonnummer (035) 2070 920 of per 
e-mail vergunningen@gooisemeren.nl. Daarnaast moeten alle belangrijke tussenstappen tijdens de 
bouw aan het bouwtoezicht worden gemeld, zodat zij daarop kunnen controleren.  

 U dient de gereedmelding van de werkzaamheden uiterlijk op de dag van beëindiging van de 
werkzaamheden te melden aan het bouwtoezicht van de gemeente Gooise Meren. Dit kunt u doen 
door contact op te nemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, te bereiken op 
telefoonnummer (035) 2070 920 of per e-mail vergunningen@gooisemeren.nl.  

 Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen voordat dit is gereedgemeld en deze 
gereedmelding is geaccepteerd. 

 Zijn uw gegevens ten behoeve van de bouwregistratie nog niet ingediend, of wilt u deze wijzigen? Dan 
dient u deze (gewijzigde) gegevens minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden bij 
de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving in te dienen. U doet dit bij voorkeur als aanvulling 
op uw omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl. 

 
Bouwbesluit 
Er moet worden gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit 2012. 
 
Aanleveren statische berekening 
Conform afdeling 2.1 van het Bouwbesluit dient de bouwconstructie duurzaam bestand te zijn tegen de daarop 
werkende krachten. Op grond hiervan mag pas worden gebouwd nadat is gebleken dat de uiterste 
grenstoestand van de bouwconstructie bij de fundamentele belastingcombinaties, bepaald volgens de NEN-EN 
1990 niet wordt overschreden. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden dienen de 
constructieberekeningen van de desbetreffende werkzaamheden ter goedkeuring te zijn voorgelegd aan het 
hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Gooise Meren. 
 
De volgende constructieve stukken dienen in een later stadium (6 weken voor start bouw betreffende 
constructie onderdeel) nog ingediend te worden: 

 Definitief palenplannen van alle te wijzigen masten (met paaltype, paalafmetingen, paalkop detail, 
paallengtes, inheiniveau, steklengte, sondeerpunten en aantal palen, bestaande palen). 

 Kalenderstaten. 

 Paalafwijkingen. 

 Paalwapening (tekening en berekening). 

 Ankerplan van alle te wijzigen masten. (tekening en berekening). Verankering staalconstructie aan 
fundering. 

 Vormtekening fundering van alle te wijzigen masten. 

 Wapening fundering te wijzigen masten. (tekening en berekening). Ook detail berekeningen. 

 Werktekening staalconstructie van alle te wijzigen masten (tekening en berekening verbindingen). 
 
Let op:  

 Alleen de mastconstructies in de Gemeente Gooise meren zijn getoetst. 

 Voor de uitvoering alleen de constructieve stukken t.b.v. van de gemeente Gooise meren indienen. 

 Er dient voor de uitvoering een coördinerend hoofdconstructeur op het werk gezet te worden die de 
samenhang bewaakt. 
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Aanleveren gegevens  
Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het alsnog aanleveren van 
gegevens. U moet u daaraan voldoen binnen de door ons aangegeven termijn. Aanvullende gegevens kunt u bij 
ons indienen als aanvulling op uw omgevingsvergunning via www.omgevingsloket.nl. Houdt u rekening met de 
mogelijkheid dat wij de gegevens kunnen afkeuren of dat er nog aanpassingen nodig zijn.  
 
Archeologie (bij aantreffen van vondsten) 
De werkzaamheden dienen onverwijld te worden stilgelegd en op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet 
dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). 
 
Wet Natuurbescherming 
De werkzaamheden binnen deze omgevingsvergunning kunnen pas worden uitgevoerd als er toestemming van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gegeven. 
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Bijlage II 
Kenmerk: HZ_WABO-20-1556 
 

Zienswijzen 
 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten en het 
MER voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/ Diemen- Lelystad zijn 8 unieke zienswijzen over de 
ontwerpbesluiten en het MER naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de 
behandeling van de zienswijzen. De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het 
ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de 
zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen. 
 




