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Geachte heer/mevrouw,

Op 16 juli 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de 
opwaardering 380Kv verbinding Krimpen-Geertruidenberg. In deze brief informeren wij u over 
ons ontwerpbesluit op deze aanvraag. 

Verlenen ontwerpbeschikking 
Gelet op de weigeringsgronden genoemd in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de beoordeling van de aanvraag zijn wij voornemens de gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen. Het ontwerp van de omgevingsvergunning is bijgevoegd. 
 
Nadere informatie  
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neem dan gerust contact 
op met uw contactpersoon. Deze is bovenaan de brief vermeld. Dit kan telefonisch of per e- 
mail. Wij beantwoorden uw vragen graag. 
Voor nadere inlichtingen over de gecoördineerde procedure kunt u zich wenden tot uw 
contactpersonen bij het ministerie van EZ en/of het Bureau Energieprojecten (BEP).  
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, namens dezen, 

 

Chantal van Ham 
Casemanager Wabo 

Deze brief is automatisch aangemaakt en bevat daarom geen handtekening 

 

Postbus 10.001 
4940 GA Raamsdonksveer

Vrijheidstraat 2 
4941DX Raamsdonkveer

Telefoon: 14 0162  
E-mail: info@geertruidenberg.nl

IBAN: NL17 BNGH 0285 0026 35 
BIC: BNGNL2G

BTW: NL8053.19.074.B01 
KvK: 50771752 
www.geertruidenberg.nl

https://www.geertruidenberg.nl/


Omgevingsvergunning
 

 

Raamsdonksveer: 20 augustus 2021

Besluitnummer: 2021-000395

Naam vergunninghouder: Tennet TSO

Omschrijving: opwaardering 380Kv verbinding Krimpen-Geertruidenberg

Locatie: GTD01 A 3999

 

 

1. Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, eerste lid sub a van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. De 
omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

Bouwen 

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit: 

aanvraagformulier OLO 6217143 met datum ontvangst 16 juli 2021;
begeleidend schrijven aanvraag met datum ontvangst 16 juli 2021; 
Rapport ‘Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380’, KIJ-GT380 – 
Rapportage fundaties S+4, S+12 t/m S+48 en hoekmasten, Tennet TSO B.V., Meridian 
doc nr. 002.589.40 0808657, rapportnummer 20-1250 rev. 3, d.d. 2020-07-13 met 
datum ontvangst 16 juli 2021; 
Rapport ‘Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380’ ,KIJ-GT380 – 
rapportage mast EA+0, Tennet TSO B.V., Meridian doc. Nr. 002.589.40 0916484, 
rapportnummer 20-1104 rev. 0, d.d. 2020-07-06 met datum ontvangst 16 juli 2021;
 Rapport ‘Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380’,KIJ-GT380 – 
rapportage mast S+42, Tennet TSO B.V., Meridian doc. Nr. 002.589.40 0916499, 
rapportnummer 21-1075 rev. 0, d.d. 2020-07-02 met datum ontvangst 16 juli 2021;
Rapport ‘Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380’, KIJ-GT380 – portalen 
KIJ & GT, Tennet TSO B.V., Meridian doc. Nr. 002.589.40 0943416, rapportnummer 
20-1100 rev. 0, d.d. 2020-07-06 met datum ontvangst 16 juli 2021;
Rapport ‘Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380’, Uitgangspunten 
rapport 380 kV verbinding Krimpen – Geertruidenberg, Tennet TSO B.V., 
rapportnummer 20-0345 rev. 2, d.d. 2020-07-08 met datum ontvangst 16 juli 2021;
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Overzichtskaart 380 kV lijn, Tennet TSO B.V., d.d. 5-7-2021 met datum ontvangst 16 juli 
2021; 
KIJ-GT380 overzicht  maatregelen per mast, Tennet TSO B.V. d.d. 16-07-2021 met 
datum ontvangst 16 juli 2021; 
Inventariserend veldonderzoek d.m.v. verkennend booronderzoek, Opwaardering 380 
kV-verbinding Krimpen a/d IJssel – Geertruidenberg (KIJ-GT380), Sweco, 
Projectnummer: 374272, d.d. 05-07-2021 met datum ontvangst 16 juli 2021; 
Natuurtoets, Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg 380 kV Toetsing Wet 
natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland, Antea Group, projectnummer 
0420827.100, definitief revisie 01, d.d. 13-07-2021 met datum ontvangst 16 juli 2021; 
afschrift ontvangstbevestiging aanvraag/wijzigen ontheffing flora en fauna 
buitenwerkzaamheden, d.d. 16-07-2021 met datum ontvangst 16 juli 2021;  

2. 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/Krimpen aan den IJssel-  Geertruidenberg 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/ 
Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg. 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/ Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg bevorderd. 
Onderhavig besluit 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 
en regionale dagbladen; 
Op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan Tennet T.S.O. 
gezonden; 
Het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij 
[locatie]; 
Er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid 
werd geboden  zienswijzen naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening wordt 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. Eerdere 
insprekers worden persoonlijk geïnformeerd.
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3. Overwegingen
3.1 Algemeen:

• de aanvraag is op 16 juli 2021 ontvangen; 
• de aanvraag betrekking heeft op de versterking van masten 85, 86, 87, 88 en het 

eindportaal op de 380 kV verbinding Krimpen  aan den IJssel - Geertruidenberg, 
conform opgenomen overzichtskaart en voorgestelde werkzaamheden;

3.2 Ontvankelijkheid:

• De ingediende stukken, op basis van de Ministeriële regeling omgevingsrecht, 
ontvankelijk zijn;

• De ingediende stukken naar ons oordeel aannemelijk maken dat het bouwen van het 
bouwwerk, voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, onder voorschriften;

3.3 Bestemmingsplan:

• De aanvraag is getoetst aan het bestemmingsplan 'DongeOever Amerkant' met de 
enkelbestemming 'Energievoorziening II ', het bestemmingsplan 'Gasthuiswaard' met 
de enkelbestemming 'Bedrijf - elektriciteit II ' en het bestemmingsplan 'Parapluplan 
Archeologie' met de dubbelbestemmingen 'Waarde - archeologie 4' en 'Waarde - 
archeologie 5'; 

• De activiteit niet in strijd is met deze bestemmingsplannen;

3.4 Welstandsnota 2012:

• het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft 
zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten 
ontwikkeling daarvan10 augustus 2021, niet in strijd is met redelijke eisen van 
welstand.

3.5 Bouwbesluit 2012:

• Uit de stukken voldoende aannemelijk is dat wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals 
gesteld in het Bouwbesluit 2012 en mits wordt voldaan aan voorschriften 4.1 en 4.2.

3.6 Milieu:

• Er is geen milieuregelgeving op het gebied van hoogspanningslijnen. De afweging of 
een hoogspanningsmast ruimtelijk aanvaardbaar is, heeft plaatsgevonden in het 
inpassingsplan. Hierin zijn ook de (milieu)gevolgen voor de omgeving betrokken. Om 
voornoemde reden vindt voor de mast geen inhoudelijke beoordeling meer plaats, daar 
deze past binnen het bestemmingsplan en op die grond dus als milieutechnisch 
aanvaardbaar wordt beschouwd.

3.7 Gezondheid:

• In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de elektromagnetische straling, die 
een elektriciteitsmast kan veroorzaken en de gevolgen voor de omgeving. Om 
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voornoemde reden vindt er geen inhoudelijke beoordeling meer plaats, daar uit het 
vigerende bestemmingsplan voldoende blijkt dat als gevolg van de plaatsing van de 
voorgestelde masten er geen belemmeringen optreden. 

4. Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

4.1 Bouwbesluit:

• Voor zover niet bij deze vergunning behorende gegevens valt op te maken, moet het 
bouwwerk voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit, zoals deze van kracht 
waren op het moment van indienen van de aanvraag.

4.2 Bouwveiligheidsplan

• Drie weken vóór aanvang van de bouwactiviteiten moet het bouwveiligheidsplan ter 
goedkeuring worden voorgelegd. Er mag pas gestart worden met de bouwactiviteiten, 
nadat het bouwveiligheidsplan door het bevoegd gezag is goedgekeurd.

5. Rechtsvoorzieningen
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten Inspraakpunt   
Beter Benutten Bestaande  380 kV/ Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg 
Postbus 111 
9200 AC Drachten

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

Chantal van Ham

Casemanager Wabo

 

 

Deze beschikking is automatisch aangemaakt en bevat daarom geen handtekening.

Pagina 5 van 5


	Omgevingsvergunning
	Besluit
	Procedure
	Overwegingen
	Voorschriften
	Rechtsvoorzieningen

