
 

TenneT TSO B.V. 
T.a.v. De heer I.F.M. Hermans 
Postbus 718 
6800 AS Arnhem 

afdeling ons kenmerk Beverwijk, 
Wijkzaken 20120305  

werkveld uw kenmerk/uw brief van verzonden 
Team vergunningen  

behandeld door doorkiesnummer 
R.T. Potma 0251 - 256243 

onderwerp 
omgevingsvergunning 

 

Hierbij doen wij u toekomen de aan u bij ons besluit [datum], nr. 20120305 verleende 
omgevingsvergunning 
 
Voor: bouwen van vijf hoogspanningsverbindingmasten en een 

opstijgpunt en het kappen van vijftig bomen. 
 
Op het perceel: plaatselijk bekend trace tussen Gooiland 39 tot Noordzeekanaal 

tussen A9 en A22 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente 
Beverwijk, sectie A, nummers 10889, 10892, 10894, 10880, 9590, 
11360 en 11363 en gemeente Beverwijk, sectie B, nummers 272, 
270, 271, 229, 235, 3, 121 en 264. 

 
Procedure 
In 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 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 
de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk 
worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van 
Economische Zaken (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 hoogspanningsverbinding 
Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring). Daarom is ook op dit besluit de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
 



 

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380kV 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 plaatsgevonden in enkele 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, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de 
Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische 
weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden 
worden apart geïnformeerd. 
 
Zienswijzen 
Tegen het ontwerp van het besluit kunnen tijdens de periode van ter visie legging 
zienswijzen worden ingediend bij: 
 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk 
(Noordring)  
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 
 
Beroepsclausule 
[ Nader in te vullen bij definitieve besluitvorming ] 
 
 

Beverwijk,   
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
 
de gemeentesecretaris,           de burgemeester, 
 
 
mw. mr. A.L. Schölvinck          J.F.C. van Leeuwen 
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O M G E V I N G S V E R G U N N I N G          nr.20120305 
 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, 
 
 
gezien de aanvraag van: TenneT TSO BV 

wonende: Postbus 718 
in de gemeente: Arnhem 
ontvangstdatum: 19 september 2012 

 
Waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd: 
 
Voor: bouwen van vijf hoogspanningsverbindingmasten en een 

opstijgpunt en het kappen van vijftig bomen. 
 
Op het perceel: plaatselijk bekend trace tussen Gooiland 39 tot Noordzeekanaal 

tussen A9 en A22 te Beverwijk, kadastraal bekend gemeente 
Beverwijk, sectie A, nummers 10889, 10892, 10894, 10880, 9590, 
11360 en 11363 en gemeente Beverwijk, sectie B, nummers 272, 
270, 271, 229, 235, 3, 121 en 264. 

 
 
Procedure 
In 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 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 de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) gezamenlijk 
worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van 
Economische Zaken (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 hoogspanningsverbinding Randstad 
380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring). Daarom is ook op dit besluit de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
 
De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380kV 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 plaatsgevonden in enkele 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; 
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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 EZ 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, 
enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere 
insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart 
geïnformeerd. 
 
Overwegende: 
De aanvraag omgevingsvergunning is ontvankelijk, aangezien aanvrager heeft voldaan aan 
de indieningvereisten zoals vermeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
dat er naar het oordeel van ons college voldoende gegevens en bescheiden zijn overgelegd, 
waardoor aannemelijk is gemaakt dat het desbetreffende bouwen voldoet aan de voor dat 
bouwen geldende eisen;  
 
dat artikel 2.10, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt dat de 
aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan een aantal gronden. De 
aangevraagde omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het bouwplan waarop 
de aanvraag betrekking heeft in strijd is met één of meer van deze weigeringsgronden. Dit 
betekent andersom, dat de aangevraagde omgevingsvergunning moet worden verleend 
indien de aanvraag in overeenstemming is met deze gronden.  
 
De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan “Beverwijk 
Oost”. Voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) is 
echter een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang 
met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo’n geval een 
aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet 
worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat 
is niet het geval.  
 
Op grond van artikel 2.10, eerste lid, sub d van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht moet een aanvraag omgevingsvergunning worden geweigerd, indien het 
uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met 
uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op 
zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling 
daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in 
artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is 
dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend. 
 
Het bouwplan is op 11 oktober 2012 voorgelegd aan de adviescommissie voor 
bouwontwerpen (hierna: commissie). De commissie heeft het bouwplan beoordeeld aan de 
hand van de gemeentelijke Welstandsnota Beverwijk 2004 en heeft geadviseerd dat het 
bouwplan niet voldoet aan redelijk eisen van welstand. 
 
Zoals ook aan de orde is gekomen in de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (RvS 29 december 2010, zaaknummer 200908100/1/R1), is er bij grote 
projecten, zoals in onderhavig geval, sprake van grote (nationale) belangen. Gelet op de 
grote (nationale) belangen bij de realisering van het voorliggende project en de daarvoor 
benodigde uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation Beverwijk, de 
hoogspanningsverbindingmasten en opstijgpunten ziet ons college voldoende reden om in 
dit concrete geval af te wijken van het advies van de commissie.  
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De brandweer Kennemerland heeft op 25 september 2012 een positief advies uitgebracht 
betreffende de voorliggende aanvraag en het bouwplan akkoord bevonden. 
 
De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken naar het oordeel van ons college 
aannemelijk dat het bouwen, waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de in het 
Bouwbesluit en de in de Bouwverordening van de gemeente Beverwijk gestelde 
voorschriften; 
 
Het bouwen is niet in strijd met de algemene regels van Rijk of Provincie. 
 
Op grond van artikel 11.2.2, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 is het in 
beginsel verboden om in de gemeente Beverwijk zonder vergunning van het bevoegd gezag 
houtopstand te vellen of te doen vellen. Dit verbod is ingevolge lid 3 echter niet van 
toepassing op houtopstanden in niet-openbare tuinen of niet-openbare erven, tenzij het 
college de betreffende houtopstand, de betreffende niet-openbare tuin of niet-openbare erf 
heeft aangewezen als houtopstand, niet-openbare tuin of niet-openbaar erf ten aanzien 
waarvan het eerste lid onverkort van toepassing blijft. 
 
De te kappen bomen zijn gelegen op niet-openbare tuinen of niet-openbare erven. Het 
betreffende bomen en erven zijn tevens niet aangewezen als houtopstand, niet-openbare 
tuin of niet-openbaar erf ten aanzien waarvan het eerste lid onverkort van toepassing blijft. 
Voor de activiteit “kappen” is derhalve geen omgevingsvergunning benodigd. 
 
Gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke 
ordening: 
 
Besluiten: 
 
Aan TenneT TSO BV, zoals genoemd in de aanhef van dit besluit, een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “bouwen van een bouwwerk” voor het 
bouwen van vijf hoogspanningsverbindingmasten en een opstijgpunt, conform de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, onder de voorschriften en 
nadere eisen welke aan deze omgevingsvergunning verbonden zijn.  
 
 

     Beverwijk,   
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
 
de gemeentesecretaris,           de burgemeester, 
 
 
 
 
 
mw. mr. A.L. Schölvinck          J.F.C. van Leeuwen 

 
 
De houd(st)er van deze omgevingsvergunning dient er voor zorg te dragen dat de bouwvergunning met alle 
daarbij behorende bescheiden te allen tijde op de bouwplaats aanwezig is en op eerste aanvraag aan de 
ambtenaar van bouw- en woningtoezicht ter inzage wordt gegeven 

 



 

 
Bestandsnaam: ECS170 Pagina 4  
 

Zienswijzen 
Tegen het ontwerp van het besluit kunnen tijdens de periode van ter visie legging 
zienswijzen worden ingediend bij: 
 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring)  
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 
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Voorschriften behorende bij de bouwvergunning nr.: 20120305 
 
 

 
Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van 

het  Bouwbesluit en de Bouwverordening 
 

 
 
Op grond van het bovenstaande wijzen wij u op het volgende: 
 
Het is verboden de werkzaamheden te starten zonder de bijgeleverde groene kaart 
“kennisgeving aanvang werkzaamheden” retour te zenden. 
 
 
Tenminste vier weken vóór de aanvang van de werkzaamheden dienen te worden 
overlegd:  
a) Belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) 

constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk zelf; 
b) De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de 

bouwconstructie; 
en niet eerder mag worden gestart met de werkzaamheden nadat deze 
constructieberekeningen en constructietekeningen zijn goedgekeurd.  
 
 
Indien voorafgaande aan dan wel tijdens de bouw wijzigingen optreden in de 
geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning en bijbehorende 
bescheiden, documenten (formulier openbaar register), constructieberekeningen en 
tekeningen, isolatievoorzieningen met bijbehorende berekening, dan moeten deze 
wijzigingen schriftelijk aan bouw- en woningtoezicht ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven als het bouwwerk niet is 
gereedgemeld met de bijgevoegde blauwe kaart “kennisgeving gereedmelding bouwwerk” en 
is geschouwd door bouw- en woningtoezicht of niet is gebouwd overeenkomstig de 
omgevingsvergunning. 
 
De omgevingsvergunning laat eventuele andere vereiste vergunningen, toestemmingen of 
privaatrechtelijke verplichtingen uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek onverlet. Indien de 
wijze waarop de vergunninghouder gebruik maakt van de vergunning aan derden schade 
berokkent, dan is hij hiervoor ten volle aansprakelijk. 
 
Het niet nakomen van de bovengenoemde voorwaarden en het niet tijdig indienen van de 
gevraagde gegevens en het niet tijdig door het bouw- en woningtoezicht laten controleren 
van constructiedelen, waaronder grondverbetering, wapening en rioleringen, kan stoplegging 
van de bouwwerkzaamheden door de ambtenaar van bouw- en woningtoezicht ten gevolge 
hebben. 


