
 

 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 

 

Geachte meneer Mulder, 
 

Op 16 juli 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor 

het constructief aanpassen van bestaande 380 kV hoogspanningsmasten in Sliedrecht 
Oost. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2592213. In deze brief vindt u het 

ontwerpbesluit op uw aanvraag om omgevingsvergunning. 
 

Besluit 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikelen 2.1 en 2.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen onder de 

bepaling dat de gewaarmerkte stukken en van 1 tot en met 7 genummerde bladzijden 
deel uitmaken van de vergunning. Het voornemen tot het verlenen van de omgevings-

vergunning gaat over de volgende activiteit: 
 

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

Onderdeel van het besluit vormt: 
 

1. het constructief aanpassen van bestaande 380 kV hoogspanningsmasten in Slied-
recht Oost 

 
Overige bijgevoegde documenten 

De volgende documenten maken deel uit van het ontwerpbesluit en liggen tevens ter 

inzage: 

 Tracé kaart bestaande verbinding    d.d. 5-7-2021 

 Situatietekeningen inclusief spanvelden bestaande situatie d.d. 9-7-2021 

 Overzicht maatregelen funderingen en mastconstructies  d.d. 16-7-2021 

 Natuuronderzoek Krimpen aan den IJssel-Geertruidenberg d.d. 13-7-2021 

 Kopie aanvraag ontheffing Wetnatuurbescherming  d.d. 16-7-2021 

 Archeologisch rapport Sliedrecht    d.d. 5-7-2021 

 Uitgangspuntenrapport funderingen en mastconstructies d.d. 8-7-2021 

 Rapportage fundaties S+0, S+3, S+6 en S+9   d.d. 5-7-2021 

 Rapportage fundaties S+4, S+12 t/m S+48 en hoekmasten d.d. 13-7-2021 

 Rapportage fundaties steunmasten S+18 II, S+30, S+75 en S+95 d.d. 6-7-2021 

 Rapportage Mastconstructie HA+0 & HA+0T   d.d. 2-7-2021 

 Rapportage Mastconstructie S+0    d.d. 6-7-2021 

 Rapportage Mastconstructie S+3    d.d. 5-7-2021 

 Rapportage Mastconstructie S+3 T    d.d. 6-7-2021 

 Rapportage Mastconstructie S+6    d.d. 5-7-2021 

 Rapportage Mastconstructie S+75 & S+75 T   d.d. 5-7-2021 

 Fundatietekeningen rapportage S+0, S+3, S+6 en S+9  d.d. 15-7-2021 
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Nog in te dienen gegevens en bescheiden 

Uiterlijk 3 weken voor de start van de betreffende handeling moet u de volgende gegevens en be-
scheiden indienen: 

1. Overige berekeningen, waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de geldende eisen be-
treffende sterkte, stijfheid en stabiliteit waaronder ingegaan wordt op de opmerkingen van de 

constructeur in de brief van 24-08-2021 met kenmerk P.168/20210714 (bijgevoegd)  

2. Uitvoeringsontwerp mastfunderingen. 
3. Uitvoeringsontwerp mastlichamen. 

4. Geotechnisch onderzoek. 
5. Milieukundig bodemonderzoek. 

6. (Bouw)veiligheidsplan. 
 
Wet natuurbescherming 

Op 16 juli 2021 is door u een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) ingediend 
bij bevoegd gezag Wnb. Omdat deze aanvraag apart is ingediend bij bevoegd gezag is een verklaring 

van bedenkingen op basis van 2.27 Wabo dan ook niet nodig. Wij attenderen u erop dat met de 

werkzaamheden waarop deze omgevingsvergunning betrekking heeft, niet kan worden gestart voor-
dat de vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming is verleend. 

 
Overige toestemmingen 

Wij wijzen u erop dat voor de diverse bouwplaatsinrichtingen, tijdelijke bouwwegen en in- en uitritten 
toestemming/vergunning nodig is van het daartoe behorende bevoegd gezag. Dit kan het college van 

B & W van gemeente Sliedrecht en/of het Waterschap Rivierenland zijn. Daarnaast is ook toestem-

ming nodig van de rechthebbende van de gronden. Wij adviseren u deze toestemming(en) tijdig voor 
aanvang van de werkzaamheden te regelen cq. aan te vragen. 

 
Zienswijzen 

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbe-

sluit omgevingsvergunning. Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden inge-
diend bij: 

 
Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt  Beter Benutten Bestaande  380 kV/ Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg 
Postbus 111 

9200 AC Drachten 

 
 

Nadere informatie 
Voor meer informatie over dit ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met uw gemeente.  

 

 
Hoogachtend, 

Namens Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, 
Teamleider bedrijfsvoering en VTH, 

 
 

 

A. Koppelaar 
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN 

Gegevens aanvrager 

Op 16 juli 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:  

TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS  ARNHEM 

 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd omschrijven wij als volgt: 

Het constructief aanpassen van bestaande 380 kV hoogspanningsmasten Sliedrecht Oost. 

 

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo om-

schreven omgevingsaspecten: 

1. het bouwen van een bouwwerk 

 

Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande projectomschrijving, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevings-

recht (Bor) en artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn wij in dit ge-
val bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen. 

 
Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen 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, monumenten en brandveiligheid. Verder moeten wij er zorg voor dragen dat 
de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. 

 

Volledigheid van de aanvraag 

Op grond van artikel 2.8 van de Wabo zijn in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de 

Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) regels gesteld over de gegevens en bescheiden die bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden ingediend.  

 
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 in behandeling geno-

men.  
 

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 is voor Beter Benutten Bestaande 380 kV/ Krimpen aan 

den IJssel- Geertruidenberg.Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
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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 Staatscou
 rant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dag

 bladen; 

- 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 [lo
 catie]; 

- 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. Te-

vens 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 geïnfor-

meerd. 

 
Toetsing aan regelgeving 

Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 
1 onder a aan artikel 2.10 van de Wabo. 

 

Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Bor en de Ministeriele regeling omgevingsrecht 
(Mor).  
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HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 

 
Voorschriften Bouwen 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

 Met de desbetreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen dan nadat de nog nader 
in te dienen gegevens zijn goedgekeurd; 

 De volgende gegevens moeten met betrekking tot de bouwwerkzaamheden worden gemeld 

aan de toezichthoudende afdeling van het bevoegd gezag (team VTH gemeente Sliedrecht); 

dit kan per e-mail naar het volgende e-mail adres: vergunningen@sliedrecht.nl 
o aanvang van de werkzaamheden uiterlijk 24 uur van te voren; 

o voltooiing van de werkzaamheden binnen 24 uur na afloop; 
o bijzonderheden tijdens de werkzaamheden per direct. 

 De bouw dient te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit, de Bouw-

verordening en de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen en bijlagen; 

 Het heiwerk dient onder voortdurend toezicht te staan; na voltooiing dienen de heiresultaten 
via de constructeur bij het team VTH worden overgelegd; 

 Funderingen en rioleringen mogen niet met grond worden bedekt, voordat deze door of na-

mens Bouw- en Woningtoezicht zijn goedgekeurd; 

 De uitvoering van bouwwerkzaamheden moet zodanig zijn dat voor de omgeving een onveili-

ge situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

 Bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moeten maatregelen worden getroffen ter 

voorkoming van: 
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 

grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 

b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en 
c. 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. 

 Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden moeten op werkdagen en op zaterdag tussen 

7.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. 

 Bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden mogen de aangegeven dagwaarden en de 
daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet worden overschreden. 

 

 
 

 Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in geluidsgevoelige ruim-

ten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in arti-
kel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder mogen niet meer bedragen dan de tril-

lingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor per-
sonen in gebouwen» 2006; 

 Tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden moeten maatregelen worden getroffen om 

visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen; 

 Grond die tijdens de bouwwerkzaamheden vrijkomt kan op de locatie worden hergebruikt;  

Bij hergebruik van deze grond elders dienen de eisen in acht te worden genomen, zoals ge-
steld binnen het Besluit bodemkwaliteit, de bodembeheernota regio Zuid-Holland Zuid en de 

"Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond regio Zuid-Holland Zuid". Het 
landelijke beleid ten aanzien van PFAS is weergegeven in het "Tijdelijk handelingskader PFAS-

houdende grond en baggerspecie" van 8 juli 2019; 

mailto:vergunningen@sliedrecht.nl
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 Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve 

van bouwwerkzaamheden mogen niet leiden tot een zodanige wijziging van de grondwater-

stand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen; 

 Gevaarlijke afvalstoffen die vrij komen tijdens de bouw dienen niet bij het puin en bouwhout, 
doch afzonderlijk via de daartoe bevoegde instanties te worden afgevoerd; 

 Het bouwen en in stand houden van bouwwerken en het verrichten van alles wat daarmee in 

verband staat moet geschieden op een veilige wijze, ondermeer zodanig dat de nodige veilig-
heidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en ter-

reinen en hun gebruikers; 

 
 

Overwegingen  
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

 Het bouwplan is gesitueerd in de volgende geldende bestemmingsplannen: 
o Mast 41 t/m 46: Bestemmingsplan Buitengebied met de bestemming Agrarisch en 

dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding 

o Mast 47 en 48: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Noord-Oost Kwadrant met de be-
stemming Groen en de dubbelbestemming Leiding – Hoogspanningsverbinding  

o Mast 49: Bestemmingsplan Woongebied – 2016 met de bestemming Bedrijf-1 met 
functieaanduiding 'nutsvoorziening'. Daarnaast geldt de dubbelbestemming Leiding – 

Hoogspanningsverbinding en de gebiedsaanduiding Vrijwaringszone-dijk-1 

o Daarnaast geldt het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen' 

 Het bouwplan past binnen de hierboven genoemde bestemmingsplannen; 

 het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, welstandsadvies d.d. 18 augustus 
2021; 

 De ingediende gegevens zijn getoetst aan de relevante wet- en regelgeving en het Bouwbe-

sluit 2012; 

 Voor het overige in voldoende mate aangetoond is dat het bouwplan voldoet aan het Bouw-
besluit en de Bouwverordening; 

 Er gelet op voorgaande overwegingen geen beletselen zijn om mee te werken aan het verle-

nen van de omgevingsvergunning; 

 Het redelijk is aan het verzoek, onder het stellen van voorwaarden, medewerking te verlenen. 
 

 


