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[Ontwerp] - Omgevingsvergunning 

 
 

Betreft: omgevingsvergunning voor het versterken van de bestaande hoogspanningsmasten 
 

Locatie: Diverse locaties van Hoogspanningsmasten tussen 
Edisonweg in Krimpen aan den IJssel tot aan Schuwacht nabij 
nummer 58 in Lekkerkerk 
 

 

Datum ontvangst aanvraag 
16 juli 2021 

Datum besluit 
 

Zaaknummer 
SXO-20211584 

 
 

Ontwerpbesluit 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten uit de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo): 
1. het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) 

 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijgevoegde documenten deel uitmaken van 
de vergunning. Onderdeel van het besluit vormt de algemene motivering en voorschriften, behorende bij de 
omgevingsvergunning onder nummer SXO-20211584, opgenomen op pagina 3 en verder. Hierin vindt u de 
overwegingen die tot het besluit hebben geleid en de voorschriften, waaraan u zich moet houden. 
 

Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten maken integraal onderdeel uit van dit besluit: 
 
00_Aanvraagformulier omgevingsvergunning (publiceerbare aanvraag),   d.d. 16-07-2021; 
01_210705_BBB_Overzichtskaart_A0_KIJ_GT380,      d.d. 16-07-2021; 
02_Spanveldschema_KIJ-GT380_Rev.G,       d.d. 16-07-2021; 
03_KIJ-GTB_2020716_Overzicht_maatregelen_per_mast_voor_vergunningen_2,  d.d. 16-07-2021; 
04_KIJ-GT_Natuurtoets_20210713_rev01-def,       d.d. 16-07-2021; 
05_20210716_Kopie_Aanvraag_Ontheffing_Wnb_5190025660812,    d.d. 16-07-2021; 
06_Rapportage_Archeologie_Krimpenerwaar,       d.d. 16-07-2021; 
07_20210716_PMV_ontheffingsaanvraag_ondertekening,     d.d. 16-07-2021; 
07b_KIJ-GT_Aanvraag_Ontheffing_PMV_20210716145248_getekend,    d.d. 16-07-2021; 
08_20-0345_Uitgangspuntenrapport_KIJ-GT,       d.d. 16-07-2021; 
09_Rapportage_Fund_S_0_S_3_S_6_en_S_9,      d.d. 16-07-2021; 
10_Rapportage_Fund_S_4__S_12tmS_48_en_Hoekmasten,     d.d. 16-07-2021; 
11_Rapportage_Fund_S_18II_S_30_S_75_en_S_95,      d.d. 16-07-2021; 
12_Rapportage_Mastconstr_HB_0_NL,       d.d. 16-07-2021; 
13_Rapportage_Mastconstr_S_0_NL,        d.d. 16-07-2021; 
14_Rapportage_Mastconstr_S_18_NL,        d.d. 16-07-2021; 
15_Rapportage_Mastconstr_S_6_NL,        d.d. 16-07-2021; 
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16_Rapportage_Mastconstr_S_95_en_S_95T_NL,      d.d. 16-07-2021; 
17_Rapportage_Mastconstr_WA_0_NL,       d.d. 16-07-2021; 
18_Fundatietekeningen_rapportage_S_0_S_3_S_6_en_S_9,     d.d. 16-07-2021; 
 
A_Beoordeling - Bestemmingsplannen – Hoogspanningsmasten   d.d. 22-07-2021 
B_Advies Omgevingsdienst Midden-Holland, kenmerk 2021227538,   d.d. 11-08-2021 
C_Advies Omgevingsdienst Haaglanden, kenmerk 01004846-00011624  d.d. 19-08-2021  
      
 

Nog in te dienen gegevens 
Tenminste drie weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, dienen de volgende gegevens ter 
beoordeling te worden ingediend bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 
1. Constructiegegevens (berekeningen en tekeningen m.b.t. sterkte, stijfheid en stabiliteit) van het bouwwerk 
 

De gegevens kunt u indienen via het Omgevingsloket Online (OLO-nummer: 6216319).  
Er mag niet worden begonnen voordat deze gegevens zijn goedgekeurd. 
 

Melding werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden moeten worden gemeld via https://www.krimpenerwaard.nl/form/webformulier-
start-en-gereedmelding-werkzaamheden-bouwwerk   

• de aanvang van de werkzaamheden, ten minste twee werkdagen van te voren; 
• de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen het slaan van proefpalen daaronder begrepen, 

ten minste drie werkdagen van te voren; 
• de aanvang van het storten van beton, ten minste drie werkdagen van te voren; 
• de voltooiing van het gehele bouwwerk, onmiddellijk nadat het werk gereed is gekomen. 

Het is ook mogelijk de werkzaamheden te melden bij het team ‘toezicht en handhaving’ 
(e-mail handhaving@krimpenerwaard.nl en telefoonnummer 14 0182). 
 

Inwerkingtreding 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift. 
 

Zienswijzenprocedure 

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  

 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 
 
HANDTEKENING 
 
R. van Eijsden 
Afdelingshoofd Ruimtelijke ontwikkeling 

https://www.krimpenerwaard.nl/form/webformulier-start-en-gereedmelding-werkzaamheden-bouwwerk
https://www.krimpenerwaard.nl/form/webformulier-start-en-gereedmelding-werkzaamheden-bouwwerk
mailto:handhaving@krimpenerwaard.nl
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Algemene motivering en voorschriften behorend bij de omgevingsvergunning met 
nummer SXO-20211584 
 
Inhoudsopgave 
 
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning voor het versterken van de 
bestaande hoogspanningsmasten op het traject van Hoogspanningsmasten tussen Edisonweg in Krimpen aan 
den IJssel tot aan Schuwacht nabij nummer 58 in Lekkerkerk. 
 
Procedure ................................................................................................................................................................. 4 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo) ............................................... 5 

Intrekken vergunning ................................................................................................................................................ 8 

Overige regelgeving ................................................................................................................................................. 9 
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Procedure 
 

Bevoegd gezag 
Gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. 
Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan 
de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met 
betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  
 

Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit 
betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld 
om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een 
nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht (Mor).  
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen 
van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 
 

Besluitvorming 

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 [INITIATIEFNEMER] 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 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. Eerdere insprekers worden persoonlijk geïnformeerd. 

 

 

Beoordeling weigeringsgronden 
De aanvraag is beoordeeld voor: 
1. het (ver)bouwen van een bouwwerk aan artikel 2.1, lid 1 onder a en 2.10 van de Wabo; 
 
Verder is de aanvraag getoetst aan het Bor en de Mor.  
 
Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
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Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de 
Wabo)  
 
1.   Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

• het voldoende aannemelijk gemaakt is dat deze activiteit zal voldoen aan de voorschriften van het 

Bouwbesluit 2012; 

 

• het voldoende aannemelijk gemaakt is dat deze activiteit zal voldoen aan de voorschriften van de 

Bouwverordening Krimpenerwaard 2020; 

 

• [de opgegeven bouwkosten aanvaardbaar zijn]; 

 

• het plan in overeenstemming is met de geldende bestemmingsplannen.  

 

Masten 3 en 4 zijn gelegen in het gebied waarvoor geldt het bestemmingsplan “Buitengebied  Ouderkerk 
aan den IJssel 2013”, vastgesteld door de voormalige gemeente Ouderkerk op 9 september 2014. 
 
De werkzaamheden aan masten 3 en 4 zijn niet in strijd met het bestemmingsplan. Er zijn naast de activiteit 
bouwen, geen aanvullende activiteiten benodigd. 

 

Masten 5 t/m 12 zijn gelegen in het gebied waarvoor geldt het bestemmingsplan “Landelijk gebied 
(voormalige gemeente Nederlek)”, vastgesteld door de gemeente Krimpenerwaard op 14 juli 2020. 
 
De werkzaamheden aan masten 5 t/m 12 zijn niet in strijd met het bestemmingsplan. Er is naast de activiteit 
bouwen, wel een ontheffing nodig op grond van de Provinciale Milieuverordening, vanwege de 
werkzaamheden in gronden met de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone'.  
Deze ontheffing is reeds separaat aangevraagd bij Gedeputeerde Staten. 
 
Voor een gedetailleerde beoordeling van de bestemmingsplannen verwijs ik u naar bijlage “A_Beoordeling - 
Bestemmingsplannen – Hoogspanningsmasten, d.d. 22-07-2021” bij dit besluit. 

 

• het plan niet is voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, vanwege de beperkte impact op de 

ruimtelijke kwaliteit. Doordat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de bestaande kleuren en het een 

vakwerkconstructie blijft, ligt voldoende vast dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, 

zoals vastgelegd is in de Nota Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Krimpenerwaard; 

 

• het plan in het kader van externe veiligheid en archeologie is voorgelegd aan Omgevingsdienst Midden-

Holland en deze, door middel van het advies met het kenmerk 2021227538, d.d. 11 augustus 2021 

verklaard heeft dat er geen redenen zijn die een beletsel vormen ten aanzien van het bouwplan: 

• Vanuit externe veiligheid is er buiten het magneetveld geen belemmering. Voor het magneetveld wordt 

verwezen naar de richtlijn van de GGD; 

• Op basis van het beoordeelde onderzoek zijn er geen redenen van archeologische aard die een beletsel 

of beperking zijn voor de beoogde bouwplannen op de locatie. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat 

(toch) archeologische resten aanwezig zijn, dan moet het bevoegd gezag (gemeente Krimpenerwaard, 

via archeologie@odmh.nl) meteen op de hoogte worden gesteld en moet ze een beslissing nemen over 

hoe om te gaan met de resten. Dit conform paragraaf 5.4, artikel 5.10 van de Erfgoedwet. 

 

• het plan is voorgelegd aan Omgevingsdienst Haaglanden en deze, door middel van het advies met het 

kenmerk 01004846-00011624 d.d. 19 augustus 2021 heeft bevestigd dat de ontheffingsprocedure in 

behandeling is. 
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• Gezien de aangeleverde stukken, de voorbesprekingen en het maatschappelijke belang dat er met dit 

project gediend is, zijn er naar ons inzien geen ingrepen beschreven welke onacceptabele risico’s met 

zich meebrengen welke niet door middel van voorschriften (opgenomen in de ontheffing) te beperken 

zijn. 

 

• er geen gronden zijn om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 
 
2.   Voorschriften 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
 

Specifieke voorschriften bouwwegen 
• Voordat uitvoering kan worden gegeven aan deze vergunning dienen door de betreffende onderaannemers 

de benodigde vergunningen voor bouwwegen en andere voorzieningen te zijn aangevraagd, verleend en in 

werking te zijn getreden; 

• De vergunningen hiertoe kunnen worden ingediend op www.omgevingsloket.nl, onder verwijzing naar deze 

omgevingsvergunning onder nummer SXO-20211584 en olo-nummer 6216319. 

 

Algemene voorschriften 
• Gebouwd moet worden overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening Krimpenerwaard 

2020; 

• Gebouwd moet worden overeenkomstig het bij de omgevingsvergunning behorende bouwplan; 

• Op het bouwterrein moet de omgevingsvergunning aanwezig zijn en op verzoek aan de gemeentelijke 

toezichthouder ter inzage worden gegeven; 

• Met het bouwen van een bouwwerk wordt niet begonnen voordat: 

o de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn gecontroleerd, en 

o het bouwpeil is gecontroleerd. 

 
Uitvoeringsvoorschriften volgens bouwbesluit 
 

Sloopafval 
Indien er meer dan 10m³ sloopafval vrijkomt of asbest wordt verwijderd, dan dient u uiterlijk vier weken voor de 
start van de werkzaamheden een sloopmelding in te dienen via www.omgevingsloket.nl. 
Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en 
sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 
 

Veiligheidsplan 
Een bouw-/sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 kan worden verlangd door 
de toezichthouder, voor zover niet reeds bij de aanvraag overlegd of als uitgestelde indieningsvereiste is 
opgelegd. 
 
Veiligheid op het bouwterrein 
Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder 
meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg 
gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en 
hun gebruikers. 
 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
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Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder 
Om veiligheid van hulpmiddelen te waarborgen en hinder te voorkomen dient er rekening te worden gehouden 
met het volgende: 
1. Afscheidingen, steigers, ladders, hijskranen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat 

kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van 
onderhoud verkeren. 

2. Het is verboden bij de uitvoering van een bouwwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor 
gevaar voor de omgeving optreedt. 

3. Het bevoegd gezag kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving 
veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden. 

 
Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van: 
1. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare 

weg, openbaar water of openbaar groen; 
2. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en 
3. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet 

roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of sloopterrein grenzende openbare 
weg, openbaar water of openbaar groen. 

 
Geluidhinder 
Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 
uur uitgevoerd. 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden in onderstaande tabel aangegeven dagwaarden en de daarbij 
behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden. 
 

Tabel geluidswaarden 

dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 – ≤ 80 dB(A) 

maximale blootstellingsduur onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 

 
Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van 
bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 
 
Trillingshinder 
Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige 
ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, 
onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trilling sterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en 
beoordelingsrichtlijn deel B “Hinder voor personen in gebouwen” 2006.  
 
Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel 
waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 
 
Verbod tot ingebruikneming 
Het is verboden na de bouw van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is 
verleend, het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld. 
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Intrekken vergunning 
 
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 2.33 en 5.19 van de Wabo de omgevingsvergunning 
geheel of gedeeltelijk intrekken. Dit is onder andere mogelijk indien: 
1. de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;  
2. niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;  
3. de aan de vergunning of ontheffing verboden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;  
4. de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of 

worden nageleefd;  
5. gedurende drie jaar, dan wel indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk*) onderscheidenlijk b (het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde) of g (het slopen van een bouwwerk), gedurende 26 weken 
onderscheidenlijk de in de vergunning bepaalde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking 
van de vergunning;  

6. de vergunninghouder daarom verzoekt.  
 
*: in de “Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk” (te 
raadplegen via de gemeentewebsite) leest u wanneer wij van deze bevoegdheid gebruik maken. 
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Overige regelgeving 
 
Toestemmingen en verplichtingen op grond van andere regelgeving 
 

Algemene plaatselijke verordening (Apv) 
In de Algemene plaatselijke verordening zijn belangrijke bepalingen opgenomen over de bruikbaarheid en het 
aanzien van de openbare weg en het veroorzaken van (geluid)hinder.  
 
Het is verboden zonder vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te 
graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen 
in de wijze van aanleg van een weg.  
 
Het is verboden zonder een daartoe vereiste omgevingsvergunning een uitweg te maken naar de weg of 
verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 

Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie 
daarvan, als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de 
weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig 
beheer en onderhoud van de weg. 

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of 
handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder 
wordt veroorzaakt. 
 

Burgerlijk wetboek 
In boek 5, titel 4, van het Burgerlijk Wetboek zijn de rechten en plichten van burgers ten opzichte van elkaar 
vermeld. Wij wijzen u erop dat u bij het uitvoering geven aan de omgevingsvergunning ook aan deze regels van 
het burenrecht moet kunnen voldoen. Dit is privaatrechtelijk en dient u dus zelf na te gaan. 
 

Besluit bodemkwaliteit en Nota Bodembeheer Midden-Holland 
Indien vrijkomende grond op een andere locatie wordt toegepast kan deze mogelijk worden hergebruikt conform 
het gestelde in de Nota Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te worden gekeurd conform het Besluit 
bodemkwaliteit.  
 
Hergebruik en opslag van grond dient in nagenoeg alle gevallen te worden gemeld bij de Omgevingsdienst 
Midden-Holland op de website van het meldpunt Bodemkwaliteit: www.meldgrond.nl. Voor nadere informatie 
over het keuren, het opslaan en het melden kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst, telefoonnummer 
(088) 5450341 of de website www.odmh.nl raadplegen.    
 

Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van planten- en diersoorten en natuurgebieden. In de wet 
staan onder meer regels voor beheer, schadebestrijding, jacht, handel en bezit van beschermde soorten. Onder 
meer vleermuizen en huismussen maken veelvuldig gebruik van bebouwing door zich te vestigen onder 
dakpannen of in spouwmuren. Het schaden van deze soorten en het vernietigen van verblijf- en nestlocaties is 
een overtreding van de Wet natuurbescherming.  
 
U dient rekening te houden met de Wet natuurbescherming. Ruim voorafgaand aan de bouw of sloop van een 
bouwwerk dient een gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van en het gebruik door beschermde flora en 
fauna uitgevoerd te worden. De initiatiefnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk ongeacht de beslissing van het 
bevoegd gezag (de gemeente) in het kader van de omgevingsvergunning. Uit het resultaat van het onderzoek 
kan geconcludeerd worden dat een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is of er nadere eisen 
worden gesteld aan het slopen, bijvoorbeeld het tijdstip ervan. 
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Bij het overtreden van de Wet natuurbescherming kan de initiatiefnemer (degene die sloopt en/of in opdracht 
sloopt) door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) worden bestraft. Op de website www.ozhz.nl van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  is meer informatie te vinden over dit onderwerp. Op de website van 
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), www.odh.nl is meer informatie te vinden over het aanvragen van een 
ontheffing. 
 

Erfgoedwet 
Het kan voorkomen dat bij werkzaamheden in de grond archeologische vondsten worden gedaan. Volgens 
artikel 5.10 van de Erfgoedwet moet de vondst gemeld worden bij de minister. In de praktijk kan de vinder 
terecht bij de gemeente Krimpenerwaard en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Heeft u een vondst 
gedaan, vul dan op www.archeologieinnederland.nl het vondstformulier in. Stuur ook een foto mee, dan kunnen 
de archeologen van de Rijksdienst de vondst goed beoordelen. Zij kunnen niet altijd een uitspraak doen in 
hoeverre er sprake is van een archeologisch voorwerp (artefact), maar kunnen u wel doorverwijzen naar andere 
experts. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Infodesk van de Rijksdienst, telefoonnummer 
(033) 4217456, email info@cultureelerfgoed.nl. 
 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 
Ter voorkoming van schade dient navraag te worden gedaan bij de eigenaren en beheerders van ondergrondse 
kabels en leidingen, zoals gemeentewerken, het waterleidingbedrijf, het gasbedrijf, het elektriciteitsbedrijf, 
defensie, de KPN en de CAI.  
 
Als u mechanische graafwerkzaamheden uitvoert, bent u verplicht informatie over de ligging van eventuele 
ondergrondse kabels en leidingen op de graaflocatie op te vragen bij het Kadaster. Elke ‘mechanische 
grondroering’ dient te worden gemeld op de website van het Kadaster: www.kadaster.nl. Via deze website 
kunnen ook tekeningen worden aangevraagd.  
 
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het klantcontactcenter KLIC, telefoonnummer (0800) 0080, e-mail: 
klic@kadaster.nl. Wanneer een afwijkende ligging wordt geconstateerd, circa één meter rechts of links, dient dit 
te worden gemeld bij de netbeheerder. 
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Masten 3 t/m 12 zijn gelegen op grondgebied van de gemeente Krimpenerwaard 
 
Boven en ondergrondse werkzaamheden 
Bij de masten 3, 8, 11-1, 11-2 en 12 worden slechts constructieve werkzaamheden uitgevoerd aan de 
mast zelf. 
 
Bij de masten 4 t/m 7 en de masten 9 en 10 worden naast constructieve werkzaamheden aan de 
mast, ook funderingswerkzaamheden uitgevoerd. 
 

 
 

 
 

 



Bestemmingsplan “Buitengebied  Ouderkerk aan den IJssel 2013” 
Masten 3 en 4 zijn gelegen in het gebied waarvoor geldt het bestemmingsplan “Buitengebied  
Ouderkerk aan den IJssel 2013”, vastgesteld door de voormalige gemeente Ouderkerk op 9 
september 2014. 
 
Bestemmingen 
Mast 3 en 4 zijn gebouwd op gronden met  
dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding';  
enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’; 
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie – 2’ en ; 
gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie’. 
 
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding met 
de daarbij behorende beschermingszone, waarbij de bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' 
voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemming(en). 
Het onder 15.2.1 genoemde bouwverbod is niet van toepassing op bebouwing ten behoeve van de 
hoogspanningsverbinding (artikel 15.2.2). 
Op grond van artikel 15.5.2 is geen ‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ benodigd, voor werkzaamheden waarvoor een 
omgevingsvergunning voor bouwen is verleend; 
 
Conclusie 
De werkzaamheden aan masten 3 en 4 zijn niet in strijd met het bestemmingsplan. Er zijn naast de 
activiteit bouwen, geen aanvullende activiteiten benodigd. 
 
 
Bestemmingsplan “Landelijk gebied (voormalige gemeente Nederlek)” 
Masten 5 t/m 12 zijn gelegen in het gebied waarvoor geldt het bestemmingsplan “Landelijk gebied 
(voormalige gemeente Nederlek)”, vastgesteld door de gemeente Krimpenerwaard op 14 juli 2020. 
 
(Dubbel-) bestemmingen 
De overige masten zijn geheel of gedeeltelijk gebouwd op gronden met de volgende (dubbel-) 
bestemmingen en aanduidingen: 
 De dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ (alle masten 5 t/m 12) 
 De enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’, met functieaanduiding ‘natuurwaarden’ (mast 5) of 

‘landschapswaarden’ (masten 7 t/m 9) 
 De enkelbestemming ‘Agrarisch’ (masten 10 t/m 12); 
 De ‘dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’, met functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

waarde - vaw1’ (mast 5 en 12), ‘vaw-2’ (mast 11-2), ‘vaw-5’ (mast 6, 10 en 11-1), ‘vaw-6’ (mast 7); 
 De gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen’ (mast 5) 
 De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’ (mast 5 t/m 8); 
 De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – stiltegebied’ (mast 6 t/m 11-1) 
 De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – waterwingebied (mast 6) 
 De gebiedsaanduiding ‘milieuzone - boringsvrije zone (mast 9 t/m 12) 
 
Beoordeling bestemmingen 
Dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' 
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, (behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en)), mede bestemd voor een bestaande bovengrondse 
hoogspanningsverbinding. De werkzaamheden zijn niet in strijd met de bouwregels, omdat het 
bestaande masten betreft en de hoogte niet wordt vergroot. 
Er geldt op grond van 22.4.2 geen uitvoeringsverbod, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd 
ten dienste van de in lid bestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'; 
 
Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ 
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor nutsvoorzieningen; 
 
Enkelbestemming ‘Agrarisch’ 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor nutsvoorzieningen;  



Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ 
De voor 'Waarde – Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden of de daar te verwachten archeologische waarden. 
Het is verboden om van gronden met de bestemming 'Waarde – Archeologie' de bodem beneden 
maaiveld te verstoren. Dit verbod is echter niet van toepassing indien het ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van waarde - vaw1' een verstoring betreft van minder dan 30 cm beneden 
maaiveld èn het te verstoren gebied kleiner is dan 100 m²; 
De werkzaamheden die bij de masten 4 t/m 7 en de masten 9 en 10 worden uitgevoerd, brengen 
weliswaar een verstoring van meer dan 30 cm diepte met mee, echter is het ter verstoren gebied van 
de totale werkzaamheden binnen dit gebied (alleen bij mast 5) minder dan 100 m². 
(Voor de overige masten geldt een uitzondering dit ruimte is dan 30 cm resp. 100 m²); 
 
Beoordeling gebiedsaanduidingen 
De gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen’ 
De 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' is bestemd voor de bescherming van mens en dier 
tegen ontploffingsgevaar of brandgevaar vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 
De aangevraagde werkzaamheden binnen deze zone is niet in strijd met artikel 31.10 van de regels 
van dit bestemmingsplan, omdat geen mens of dier in gevaar wordt gebracht. 
Er hoeft niet te worden afgeweken van de regels van dit bestemmingsplan voor de bouw van nieuwe 
bouwwerken, omdat de werkzaamheden strekken tot het behoud van eerder vergunde en gebouwde 
hoogspanningsmasten 
 
De gebiedsaanduiding ‘milieuzone - boringsvrije zone 
De gronden met de aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone' zijn aangewezen als boringsvrije zone.  
a De boringsvrije zone overkoepelt het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied. 

De grond is bestemd voor de bescherming van de afdekkende laag van het 
waterdoorvoerende pakket. 

b De grond mag niet dieper dan 2,5 m onder maaiveld worden geroerd. Alle handelingen in de 
bodem die de deklaag kunnen beschadigen zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor 
handelingen ten behoeve van grondwaterbeheer of handelingen waarvoor Gedeputeerde 
Staten toestemming heeft verleend.  
Heien van palen is toegestaan, mits geen palen met verbrede voet worden gebruikt. 

 
Door de funderingswerkzaamheden wordt grond geroerd, maar niet dieper dan 2,5 meter. 
Het heien van palen zal in de door de Omgevingsdienst Haaglanden slechts onder voorwaarden 
worden toegestaan, nadat hierover advies is ingewonnen bij het waterleidingbedrijf Oasen. 
  

De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’ 
De verbodsbepaling in artikel 31.4 geldt slechts voor het bouwen van gebouwen en niet voor 
bouwwerken; 
 
De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – waterwingebied 
Er hoeft niet te worden afgeweken van de regels van dit bestemmingsplan voor de bouw van 
nieuwe bouwwerken, omdat de werkzaamheden strekken tot het behoud van eerder vergunde 
en gebouwde hoogspanningsmasten 

 
De gebiedsaanduiding ‘milieuzone – stiltegebied’ 
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - stiltegebied' zijn bestemd voor het voorkomen 
en beperken van geluidhinder. De Hoogspanningsmasten zijn als bouwwerk reeds eerder vergund. 
Het gebruik van de masten na versterking ervan heeft geen gevolgen voor deze doelstelling; 
 
 
Conclusie 
De werkzaamheden aan masten 5 t/m 12 zijn niet in strijd met het bestemmingsplan. 
 
Er is naast de activiteit bouwen, wel een ontheffing nodig op grond van de Provinciale 
Milieuverordening, vanwege de werkzaamheden in gronden met de aanduiding 'milieuzone - 
boringsvrije zone'.  
Deze ontheffing is reeds separaat aangevraagd bij Gedeputeerde Staten. 
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Onderwerp

Beoordeling omgevingsaspecten verzwaren mastlichamen en versterken 

fundering hoogspanningsmasten Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg

Beste A. 't Lam,

Op 21 juli 2021 heeft u ons gevraagd om het plan met betrekking tot het constructief aanpassen van

bestaande hoogspanningsmasten van de verbinding Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg

binnen gemeente Krimpenerwaard te beoordelen op de aspecten externe veiligheid en archeologie.

Situatie

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is het noodzakelijk om naast de 

nieuwebouw van verbindingen bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat een 

grotere transportcapaciteit mogelijk wordt gemaakt. Hiertoe vraagt TenneT een omgevingsvergunning 

bouwen aan voor het constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten van de 

verbinding Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg binnen de gemeente Krimpenerwaard. 

Deze brief gaat in op de beoordeling van de onderzoeken voor externe veiligheid en archeologie.

Advies

In bijlage 1 treft u een beoordeling van externe veiligheid en archeologie aan. Bijlagen 2 t/m 3

bevatten een meer uitgebreide beoordeling. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met M. Baars. Dat kan via 088 - 54 50 195 of per e-mail via mbaars@odmh.nl. 

Vermeld dan het kenmerk 2021211483. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Mats Baars

ROM-adviseur

Dit document is digitaal vastgesteld.
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Bijlage 1 Beoordeling externe veiligheid en archeologie 

Externe veiligheid 

Vanuit externe veiligheid is er buiten het magneetveld geen belemmering. Voor het magneetveld 

wordt verwezen naar de richtlijn van de GGD. De GGD kan hierover advies geven.

Een uitgebreide beoordeling is opgenomen in bijlage 2 bij deze brief.

Archeologie 

Op basis van het beoordeelde onderzoek zijn er geen redenen van archeologische aard die een beletsel 

of beperking zijn voor de beoogde bouwplannen op de locatie. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat 

(toch) archeologische resten aanwezig zijn, dan moet het bevoegd gezag (gemeente Krimpenerwaard, 

via archeologie@odmh.nl) meteen op de hoogte worden gesteld en moet ze een beslissing nemen over 

hoe om te gaan met de resten. Dit conform paragraaf 5.4, artikel 5.10 van de Erfgoedwet. 

Een uitgebreide beoordeling is opgenomen in bijlage 3 bij deze brief.
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Bijlage 2 Beoordeling externe veiligheid

Extern zaaknummer 2021049677

Wet en regelgeving. 

Activiteiten met gevaarlijke stoffen leveren risico’s voor de omgeving. Het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt) vormen op dit moment het wettelijk kader voor het omgaan met deze risico’s. 

Door het stellen van eisen aan de afstand tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en kwetsbare 

objecten (woningen, kantoren, scholen etc.) worden de eventuele gevolgen van deze risico’s zoveel 

mogelijk beperkt. 

Met ingang van de Omgevingswet verandert de manier van kijken naar deze risico’s. Dit houdt in dat 

er op een andere manier gekeken gaat worden naar Externe Veiligheid. Hier is zowel gekeken vanuit 

de huidige wetgeving als in het licht van de Omgevingswet. 

Onderzoek

Er wordt gekeken of er vanuit externe veiligheid belemmeringen zijn voor het verzwaren van de 

mastlichamen en versterking van de fundering. Externe veiligheid kijkt naar risico’s voor mensen. Het 

gaat dan om het toevoegen van een kwetsbaar object, of zoals in dit geval het aanpassen van een 

risicobron. 

Om dit te beantwoorden wordt er gekeken naar aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn locaties 

waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd zijn tegen de 

gevaren van een brand (warmtestraling), explosie (druk) of een gifwolk (gif concentratie in de lucht). 

Resultaten

In dit geval is er geen sprake van gevaarlijke stoffen. Wel is er sprake van een magneetveld. Het doel 

is namelijk het verhogen van de transportcapaciteit zodat in de toekomst meer elektriciteit 

getransporteerd kan worden. Deze magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen kunnen 

invloed hebben op de gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse 

hoogspanningslijnen wonen, mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. De overheid heeft 

hiervoor geadviseerd om te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig 

verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen, waarbinnen het jaargemiddelde 

magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. 

Het magneetveld wordt groter, omdat de capaciteit groter wordt. Mogelijk zijn er maatregelen te 

nemen. 

Maatregelen 

Er zijn mogelijk maatregelen te nemen waardoor de risico’s verkleind worden. De GGD kan hierover 

advies geven.

Conclusie

Vanuit externe veiligheid is er buiten het magneetveld geen belemmering. Voor het magneetveld 

wordt verwezen naar de richtlijn van de GGD. De GGD kan hierover advies geven.
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Bijlage 3 Beoordeling archeologie 

Externe zaaknummer 2021211481

Beschrijving ontwikkeling

De 380kV-verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg wordt opgewaardeerd. 

Hiervoor worden onder andere de bestaande hoogspanningsmasten versterkt en worden er rijwegen 

aangelegd. De basis van de masten worden verstevigd (maximale verstoringsdiepte: 0,7 m) en 

eventueel voorzien van extra heipalen. Binnen de gemeente Krimpenerwaard gaat het om 10 masten. 

Vier locaties van masten vallen in een zone met een hoge archeologische verwachting en hier is door 

Sweco een booronderzoek uitgevoerd. Het bureauonderzoek is door adviesbureau Antea uitgevoerd 

(2019. Bureauonderzoek. Opwaardering 380 kV verbinding KIJ-GT, gemeente Krimpenerwaard, Antea

Group Archeologie 2017/192. Archis ZaakID: 4702628100) en in een eerder stadium beoordeeld door 

de ODMH.

Resultaten booronderzoek

 Onderzoeksmethode: booronderzoek (Edelmanboor en guts). Er zijn in totaal 27 boringen gezet, 

verdeeld over vier locaties. De maximale boordiepte bedroeg 2 m onder het maaiveld. 

 Resultaat: Op twee locaties bestaat de bodem (van boven naar beneden) uit een dun dekje van 

(kom)klei op veen, op de andere twee locaties werd vanaf het maaiveld uitsluitend veen 

waargenomen. Er zijn geen archeologische resten aangetroffen.

 Conclusie en aanbeveling adviesbureau: De archeologische verwachting kan voor alle onderzochte 

locaties naar laag bijgesteld worden. Er wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Beoordeling rapport 

De vier kleine locaties zijn goed onderzocht (hoge boordichtheid per locatie). Vanwege het ontbreken 

van archeologische resten is terecht geadviseerd dat er geen vervolgonderzoek meet hoeft plaats te 

vinden.

Conclusie 

Voor de voorgenomen werkzaamheden is geen verder archeologisch onderzoek meer nodig.
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Zuid-Hollandplein 1 
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Geachte heer 't Lam, 

 

Op 20 juli 2021 hebben wij van u een verzoek om advies ontvangen inzake  de aanleg van elektriciteitsmasten in de 

gemeente Krimpen aan den IJssel. Het verzoek heeft betrekking op het uitbrengen van een advies op grond van de 

PMV over één of meerdere onderdelen van de bij uw gemeente ingediende aanvraag voor een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). De aanvraag is onder aanvraagnummer 6216319 bij uw gemeente aangevraagd. 

 

Wij wijzen u erop dat deze beoordeling uitsluitend betrekking heeft op het advies in het kader van de PMV. Wij doen 

hiermee geen uitspraken over provinciale besluitvorming op grond van andere wet- of regelgeving. 

 

Op 16 juli 2021 is er door Tennet een ontheffing aangevraagd voor het vervangen van een tracé aan 

elektriciteitsmasten. Dit tracé ligt gedeeltelijk in de gemeente Krimpen aan de IJssel, dit adviesverzoek heeft 

betrekking op een deel van het tracé.  Binnen de ontheffingsprocedure wordt het gehele tracé in detail bekeken en 

getoetst. Daarom onthouden wij ons ervan om te adviseren bij de omgevingsvergunning en wijzen wij u en de 

aanvrager op de reeds lopende aanvraag om ontheffing. 

   

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 
ing. L. Hopman 

Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu 

van de Omgevingsdienst Haaglanden 

 

Gemeente Krimpenerwaard 

T.a.v. de heer A. 't Lam 

Postbus 51  

2820AB  STOLWIJK  

 

Datum Uw brief Ons kenmerk Afdeling Contactpersoon 

19-08-2021 20 juli 2021 01004846-00011624 Toetsing & Vergunningverlening Milieu C. Sprong 

Bijlage(n) Uw kenmerk Zaaknummer Team Telefoonnummer 

- 6216319 01004846 T&V Ruimte & Ondergrond 06 214 59 487 

Betreft  E-mail 

Advies op grond van de Provinciale milieuverordening (hierna: PMV) inzake de aanleg van 
elektriciteitsmasten in de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Coen.Sprong@odh.nl 
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