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Vergunning  

De aanvraag is ingediend op 18 september 2020, met Olo nummer 4687083 en dossiernummer: 

1480, waarbij vergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteit: 

-  het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
 

Besluit 

Wij besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepalingen dat de gewaarmerkte 

stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor 

de activiteit: 

  

-  het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
 

Locatie 

De aanvraag gaat over het opwaarderen van de Diemen - Lelystad 380kV verbinding. Gelegen op de 

volgende kadastrale percelen: 
 
MASTNUMMER    PERCEEL 
80, 81, 82     LLS00V    48 
83, 84, 85     LLS00V    51 
86, 87      LLS00V    68 
88      LLS00V    65 
89, 90, 91     LLS00R   256 
92      LLS00R   257 
93, 94      LLS00R   250 
95, 96, 97     LLS00R   222 
98, 99, 100     LLS00R   220 
101      LLS00L  1658 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 LLS00L  1690 
111, 112     LLS00B   703 
113      LLS00B   660 
114      LLS00B   522 
115, 116, 117     LLS00B   523 
118, 119, 120, 121    LLS00L  1691 
122      LLS00B   518 
123, 124     LLS00I   509 
125      LLS00I   507 
126, 127     LLS00I   506 
128      LLS00I   505 
129, 130     LLS00I   565 
131      LLS00I   407 
132      LLS00I   602 
133, 134, 135, 136    LLS00H  1828 
137, 138, 139     LLS00H  1218 
140, 141, 142     LLS00H   593 
143, 144     LLS00H  1497 
145, 146     LLS00H  1651 
147      LLS00H  2276 
148, 149     LLS00H   339 
150      LLS00H  1669 
151, 152A, 152B, 153A, 153B, 154  LLS00H  1915 
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Projectbeschrijving  
Vanwege toename in het transport van elektriciteit wordt het 380kV-station uitgebreid. Om deze uit-
breiding mogelijk te maken dient er langs het tracé Diemen - Lelystad een aantal hoogspanningsmas-
ten aangepast te worden. Realisatie kan alleen plaatsvinden na het verlenen van een omgevingsver-
gunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk. 
 

Procedure (Rijkscoördinatieregeling) 

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 gecoördi-

neerd 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 regio-

nale 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. Te-

vens 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 ge-

informeerd. 

 

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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Besluit 

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.1, 

en paragraaf 2.3 van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

-   het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de navolgende door u ingediende 

stukken en bijlagen en de in dit besluit genoemde voorschriften deel uitmaken van de vergunning.  
 

Nog in te dienen stukken 
De volgende gegevens dienen ten minste 6 weken voor start bouw te zijn ingediend:  

- UO-uitwerkingen fundering (palenplan en betonconstructie incl. koppelingen met bestaand); 
- Verankering staalconstructie aan betonconstructie.  

 
De volgende gegevens dienen ten minste 6 weken voor start van het desbetreffende onderdeel te zijn 
ingediend:  

- UO-uitwerkingen mastconstructie; 
 
De volgende gegevens dienen ten minste 3 weken voor start bouw te zijn ingediend:  

- De definitieve bouwplaats inrichtingen en bouwwegen; 
- Het definitieve bouwveiligheidsplan. 

 

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. 
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Bijgevoegde documenten  

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit: 
4387083_1600348464806_01_Tracekaart_DIM-LLS.pdf      17-09-2020 
4387083_1600348464929_02_Overzicht_en_spanvelden_DIMLLS-.pdf   17-09-2020 
4387083_1600348465571_03_DIM--LLS_mastenlijst.pdf     17-09-2020 
4387083_1600348465580_04_20200916_DIM-LLS_-Overzicht_maatregelen.pdf  17-09-2020 
4387083_1600348465633_05_19-0315_Uitgangspuntenrap_DIMLLS.pdf  17-09-2020 
4387083_1600348465667_06_19-0659_Funderingsrap_DIMLLS_rev3.pdf  17-09-2020 
4387083_1600348466317_07_19-0622_mastconstr_rap_DIMLLS_rev3.pdf  17-09-2020 
4387083_1600348629896_08_Bodemonderzoek_DIM-LLS.pdf     17-09-2020 
4387083_1600348806324_09_Nader_bodemonderzoek_DIMLLS.pdf    17-09-2020 
4387083_1600348806545_10__Lelystad_Arch_rapportages_totaal_20200820.pdf  17-09-2020 
4387083_1600348807576_11_2015-700_Lelystad_rapportages_geotechnisch_- 
onderzoek.pdf          17-09-2020 
4387083_1600348809611_12_Natuurtoets_DIM-LLS_20200910.pdf   17-09-2020 
4387083_1600428259365_13_20200918_DIM-LLS_-Aanvraag_ontheffing_Wnb_- 
5190024391219.pdf         18-09-2020 
4387083_1600430974290_20200918_begeleidend_       
schrijven_gemeente_Lelystad-.pdf       18-09-2020 
antwoordnota zienswijzen         
 

Het college van de gemeente Lelystad, 

 

namens deze, 

de adviseur van het team Wabo en bestemmingsplannen van de  

afdeling Dienstverlening, 

 
 
 
F.D.N. Boon 
 
 

Aanduiding 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 be-
roepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instel-
len. 
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Het (ver)bouwen van een bouwwerk   
 
I. Overwegingen 
In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor 
de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als: 
 
• niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet 

aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften; 
• niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet 

aan de voorschriften van de Bouwverordening; 
• het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde 
 eisen; 
• het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 12 van 

de Woningwet). 
 
Bouwbesluit 
• Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen en voorschriften van het 

Bouwbesluit. 
 
Bouwverordening 
• Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente 

Lelystad. 
• Gebleken is dat niet is voldaan aan de indieningseis tot het overleggen van een bodemonder-

zoeksrapport. Wij verlenen echter ontheffing daarvan op grond van artikel 2.1.5 van de Bouw-
verordening. 

 
Bestemmingsplan  
• De bouwwerken zijn gelegen de volgende bestemmingsplannen met de daarbij behorende be-

stemmingen: 
• Masten 80 t/m 100, zijn gelegen in de beheers verordening “IJsselmeer-Markermeer-Oost-

vaardersplassen”, zijn passend met toepassing van het overgangsrecht zoals bedoeld in arti-
kel 10; 

• Mast 101, is gelegen in het bestemmingsplan “Hollandshout” met de enkelbestemming “ 
Groen”  zoals bedoeld in artikel 4 en de dubbelbestemming “ Leiding - Hoogspanningsverbin-
ding”, zoals bedoeld in artikel 10; 

• Masten 102 t/m 110, zijn gelegen in het bestemmingsplan “Hollandshout” met de enkelbe-
stemming “Groen” zoals bedoeld in artikel 4 en de dubbelbestemming “ Leiding - Hoogspan-
ningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 10 en de dubbelbestemming “Archeologie”, zoals 
bedoeld in artikel 12; 

• Masten 111 t/m 113, zijn gelegen in het bestemmingsplan “Lelystad Zuid II” met de enkelbe-
stemming  “Hoogspanningsverbinding” zoals bedoeld in artikel 13; 

• Masten 114,  is gelegen in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Flevopoort” met de enkel-
bestemming  “Bedrijven terrein” zoals bedoeld in artikel 4 en de dubbelbestemming “Leiding – 
Hoogspanningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 8; 

• Masten 115 t/m 117, zijn gelegen in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Flevopoort” met 
de enkelbestemming  “Verkeer” zoals bedoeld in artikel 6 en de dubbelbestemming “Leiding – 
Hoogspanningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 8; 

• Masten 118 t/m 121, zijn gelegen in het bestemmingsplan “Lelystad Zuid II” met de enkelbe-
stemming  “Uit te werken verkeersdoeleinden” zoals bedoeld in Artikel 9 en de dubbelbestem-
ming “Hoogspanningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 13; 

• Mast 122, is gelegen in het bestemmingsplan “De Landerijen 2012” met de enkelbestemming  
“Recreatie” zoals bedoeld in Artikel 8, de enkelbestemming  “Horeca” zoals bedoeld in Artikel 
7  en de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspanningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 13; 
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• Mast 123 t/m 124, zijn gelegen in het bestemmingsplan “De Landerijen 2012” met de enkelbe-
stemming  “Bos” zoals bedoeld in Artikel 4  en de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspan-
ningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 13; 

• Mast 125 t/m 127, is gelegen in het bestemmingsplan “De Landerijen 2012” met de enkelbe-
stemming  “Bos” zoals bedoeld in Artikel 4  en de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspan-
ningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 13 en de dubbelbestemming “Waarde archeologie”, 
zoals bedoeld in artikel 14; 

• Mast 125 t/m 128, is gelegen in het bestemmingsplan “De Landerijen 2012” met de enkelbe-
stemming  “Bos” zoals bedoeld in Artikel 4  en de dubbelbestemming “Leiding - Hoogspan-
ningsverbinding”, zoals bedoeld in artikel 13 en de dubbelbestemming “Waarde archeologie”, 
zoals bedoeld in artikel 14; 

• Mast 129 t/m 130, is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Lelystad” met de enkel-
bestemming  “Natuur” zoals bedoeld in Artikel 8  en waarbij artikel 31 overgangsrecht tevens 
van toepassing is; 

• Mast 131 t/m 132, is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Lelystad” met de enkel-
bestemming  “Natuur” zoals bedoeld in Artikel 8  en de dubbelbestemming “Leiding – Hoog-
spanningsverbinding” zoals bedoeld in artikel 17;  

• Mast 133 t/m 139, is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Lelystad” met de enkel-
bestemming  “Agrarisch” zoals bedoeld in Artikel 3  en de dubbelbestemming “Leiding – Hoog-
spanningsverbinding” zoals bedoeld in artikel 17;  

• Mast 140 t/m 142, is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Lelystad” met de enkel-
bestemming  “Science” zoals bedoeld in Artikel 11  en de dubbelbestemming “Leiding – Hoog-
spanningsverbinding” zoals bedoeld in artikel 17;  

• Mast 143 t/m 154, is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Lelystad” met de enkel-
bestemming  “Agrarisch” zoals bedoeld in Artikel 3  en de dubbelbestemming “Leiding – Hoog-
spanningsverbinding” zoals bedoeld in artikel 17;  

• Enkele masten zijn gelegen in het ontwerpbestemmingsplan Luchthavencontouren, met de 
volgende bestemmingenen aanduidingen: 
Maatvoering, hoogte vrijwaringszone - luchtvaart 2(m): 40 
Maatvoering, maximum hoogte vrijwaringszone - ILS/DME: 40 m 
Gebiedsaanduiding, milieuzone - vogelaantrekkende werking 
Gebiedsaanduiding, vrijwaringszone - ILS/DME 
Gebiedsaanduiding, vrijwaringszone - luchtvaart 2 

• Met inachtneming van artikel 9 9.1 van voornoemd bestemmingsplan voldoen de bouwwerken 
aan het ontwerpbestemmingsplan; 

• De bouwwerken in overeenstemming zijn met de bestemmingsplannen en de daarbij beho-
rende bestemmingen en dubbelbestemmingen. 

 
Welstand 
• De bouwwerkzaamheden niet welstand plichtig zijn; 
 
Behandeling zienswijzen 
• Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ont-

werp-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 ant-
woordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. De ant-
woordnota 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. 
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II. Voorschriften 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
• Voor het vaststellen van de plaats en de peilhoogte van het bouwwerk dient u tenminste een 

week van tevoren contact op te nemen met de behandelend inspecteur van het team Wabo 
en  bestemmingsplannen; 

• Voor de start van de bouwwerkzaamheden dient u contact op te nemen met de behandeld 
inspecteur die genoemd is in de begeleidende brief bij uw vergunning of een melding te doen 
via deze link op  "http://www.lelystad.nl/startgereedmelding" ; 

• De constructie is ten behoeve van de vergunning globaal beoordeeld op basis van de tot nu 
toe ingediende constructieve gegevens conform het gestelde in de  MOR artikel 2.7 lid 2 en 
behoudens onderstaande opmerkingen akkoord bevonden.  

 Ingediende constructieve gegevens: 
- T  04 DIM-LLS380 “Overzicht maatregelen” 15-09-2020; 
- B  05 DIM-LLS380 19-0315 “Uitgangspuntenrap” 17-05-2020; 
- B  19-0659 “rapportage fundaties 380 kV-verbinding Diemen-Lelystad” 29-11-2019; 
- B  19-0622 “berekeningen mastconstructies 380 kV-verbinding Diemen-Lelystad” 09-

11-2019 
- R  2015-700 “rapportages geotechnisch onderzoek” 19-12-2016 

 
 Opmerkingen:  

- Uit de nog in te dienen gegevens dient de constructieve samenhang binnen gelijk 
soortige en tussen verschillende constructies te blijken. Deze samenhang dient be-
waakt te worden door een coördinerend constructeur.   

- De krachten op de nieuwe fundatie volgt uit rapport 19-0659 waarbij voor de krachts-
verdeling het principe uit appendix F leidend is.  

 De volgende gegevens dienen ten minste 6 weken voor start bouw te zijn ingediend:  
- UO-uitwerkingen fundering (palenplan en betonconstructie incl. koppelingen met be-

staand); 
- Verankering staalconstructie aan betonconstructie.  
 De volgende gegevens dienen ten minste 6 weken voor start van het desbetreffende 

onderdeel te zijn ingediend:  
- UO-uitwerkingen mastconstructie; 

• Voor de definitieve goedkeuring op de hoofdconstructie zult u via een aparte brief nader worden 
geïnformeerd.  

• Wij maken u erop attent dat de constructie pas na de definitieve goedkeuring op de 

hoofdconstructie in uitvoering mag worden genomen. 

• Tijdens het werk moet gelet worden op het aantreffen van mogelijk archeologisch waardevolle 

sporen. Bij het aantreffen hiervan moet op die plek gestopt worden met het werk en contact op-

genomen worden met de afdeling, Provinciaal depot voor bodemvondsten Flevoland. 
 
III. Conclusie 
De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op artikel 2.1, lid 
1 onder a, en artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning wor-
den verleend. 
 
 

 
  

https://www.lelystad.nl/startgereedmelding
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IV. Algemene voorschriften 

 
Werkprotocol en gedragscode 
De werkzaamheden dienen conform de gedragscode ‘Flora en Faunawet van Tennet 2014’ te worden 
uitgevoerd. Daarnaast dient er gehouden te worden aan de werkprotocollen genoemd in N001-
1252220JNA-ivs-V01-NL d.d. 16 augustus 2017.  

  

V. Algemene informatie 

 
1. Op de bouwlocatie dienen te allen tijde aanwezig te zijn: de omgevingsvergunning, andere 

vergunningen en ontheffingen, het bouwveiligheidsplan en eventuele aanschrijvingen volgens 
de Wabo. Deze gegevens dienen ook aan de ambtenaren van het cluster Vergunningen, toe-
zicht en handhaving ter beschikking te worden gesteld. 

2. De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, indien: binnen 26 weken na het onherroe-
pelijk worden van de vergunning geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt of de 
werkzaamheden zich hebben beperkt tot loopings- en grondwerken of tot werkzaamheden 
van voorbereidende aard, de werkzaamheden gedurende 26 weken zijn gestaakt en niet zijn 
hervat en indien blijkt, dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige op-
gave van de aanvrager of zijn gemachtigde. 

3. Het is verboden een nieuw of geheel vernieuwd gebouw of gedeelte daarvan in gebruik te ge-
ven of te nemen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: het bouwwerk is 
niet gereed gemeld bij het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving; er is niet gebouwd 
overeenkomstig de omgevingsvergunning. 

4. U wordt erop gewezen dat het verkrijgen van een omgevingsvergunning u nog geen recht  

geeft om te mogen bouwen op grond van een andere eigenaar. U dient afzonderlijk  

toestemming van de eigenaar hiervoor te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


