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Betreft: Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995, 

Project Randstad 380kV Noordring (Beverwijk-Vijfhuizen) 

ONTWERPBESLUIT 

 

Geachte mevrouw Van Densen, 

 

Op 17 september 2012 heeft Tennet TSO BV, in het kader van het 

project Randstad 380kV (Beverwijk-Vijfhuizen), een aanvraag om 

vergunning ingediend om een bovengrondse kruising met de Ring- 

vaart van de Haarlemmermeerpolder (K19) te realiseren en de hier 

bijbehorende werkzaamheden. 

Gedeputeerde Staten  

Uw contactpersoon 

M. van Loo 

SHV/VG/BOD 

 

Doorkiesnummer (023) 514 5296  

loom@noord-holland.nl 
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Kenmerk 

88712/ 

 

Uw kenmerk 

000.007.40 0024421 PNH-OSWV 

ringvaart 

De voorgestelde werkzaamheden heeft u aangegeven op de bij de 

aanvraag gevoegde tekeningen en in het hier bijbehorende rapport. 

 

Procedure 

Op grond van het besluit van 20 maart 2013, kenmerk DGETN-

EM/13045670, van de Minister van Economische Zaken (EZ) op grond 

van artikel 20c, tweede lid van de Electriciteitswet 1998 is op dit besluit 

de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing. 

Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de 

hoog-spanningsverbinding Randstad 380 kV Beverwijk-Bleiswijk 

(Noordring) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure 

wordt gecoör-dineerd door de minister van EZ. 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 de hoogspan-

ningsverbinding Randstad 380 KV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring). 
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De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding voor de 

hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Beverwijk-Bleiswijk 

(Noordring) bevorderd. Onderhavig besluit is samen met een aantal 

andere besluiten als volgt voorbereid: 

� op [datum]  is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp 

gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaats-

gevonden in huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; 

� op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit 

aan TenneT TSO B.V. gezonden; 

� het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter 

inzage gelegen bij het ministerie van EZ. 

 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 van de Wet 

ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijk-

tijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister 

van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huis-

bladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere 

insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden 

worden apart geïnformeerd. 

 

Regelgeving en bevoegdheid 

Bij bovengenoemde werkzaamheden is een voor het scheepvaartverkeer 

openbare vaarweg betrokken, zoals bedoeld in artikel 1 van de Scheep-

vaartverkeerswet, waarop wij volgens artikel 2 van deze wet het 

bevoegd gezag zijn. Naast de Scheepvaartverkeerswet is ook de 

Scheepvaartwegen-verordening Noord-Holland 1995 van toepassing. 

De belangrijkste doelstelling van bovengenoemde regelgeving is een 

vrije, veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer over de 

openbare scheepvaartwegen te waarborgen. 

In overeenstemming met artikel 13, lid 2 van de verordening is 

uitvoering van bedoelde werkzaamheden slechts toegestaan met een 

door ons verleende vergunning van de betreffende verbodsbepaling. 

 

Overwegingen 

TenneT TSO BV is voornemens een bovengrondse kruising met de K19 

(Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder) te realiseren door: 

a) aanleg tracé Randstad 380kV (mast 36-37) 

b) verwijdering tracé 150kV Velsen-Vijfhuizen (mast 33-34) 

c) aanleg/verwijdering noodlijnen (N37-N38). 

Over de aanvraag is door de betrokken directies binnen de provincie 

Noord-Holland geadviseerd. Uit oogpunt van de door de provincie op 

grond van de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 te 

behartigen belangen bestaan er tegen inwilliging van het verzoek geen 

overwegende bezwaren.  

Er worden overigens ook, voor zover ons bekend, geen andere relevante 

belangen door het verlenen van de vergunning geschaad. 
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Zienswijzen 

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend 

bij: Bureau Energieprojecten, inspraakpunt de hoogspanningsverbinding 

Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring), postbus 23, 2290 AA 

Wateringen. 

 

Besluit 

Gelet op de Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 

besluiten wij aan Tennet TSO BV, hierna te noemen vergunninghouder, 

vergunning te verlenen van artikel 7, lid d van deze verordening voor  

de realisatie van een bovengrondse kruising met de Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder (K19) t.h.v. km 23.250 door de aanleg tracé 

Randstad 380kV (mast 36-37), de verwijdering tracé 150kV Velsen-

Vijf-huizen (mast 33-34) en de aanleg en verwijdering noodlijnen 

(N37-N38). 

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften: 

 

1. Binnen 36 maanden na dagtekening van dit besluit wordt 

gebruik gemaakt van de vergunning. Als tegen deze vergunning 

beroep wordt aangetekend dan schort deze termijn op tot de 

uitspraak in de beroepsprocedure onherroepelijk is geworden. 

 

2.  De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de 

ingediende en de door ons gewaarmerkte tekeningen, nrs. 

30813059-50-001 VKT 4.0, MS20120025/14, T-V0-KW-O-

001, 

1315-42-1, 45.201/6, 35-RHL-V en 36-RHM-V, R380 10 0974 

en het hierbij behorende rapport. 

 

3.  De aangebrachte leidingen worden op een (verkeers)- veilige en 

ordelijke wijze onderhouden. 

 

4.  De werkzaamheden worden op een (verkeers)veilige en ordelijke 

wijze uitgevoerd. Schade die door het gebruik van uw vergun-

ning aan het desbetreffende gedeelte van de vaarweg of aan 

derden wordt toegebracht, wordt door u vergoed. 

 

5.  Iedere eigendomswijziging van het werk wordt gemeld. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

 

unitmanager Vergunningen Bodem a.i. 

mw. ir. G.M. Himmelreich 


