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Onderwerp: werken buiten reguliere werktijden 
 

 

Geachte heer Hermans, 

 

U hebt op 17 september 2012 een verzoek ingediend voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de 

reguliere werktijden, voor de horizontaal gestuurde boringen t.b.v. 380 kV-lijn onder het Noordzeekanaal 

door op gronden gelegen in gemeente Velsen. De ontheffing wordt aangevraagd voor een periode van 4 

weken. Uw verzoek is geregistreerd onder nummer w12.000428. Met deze brief besluiten wij over uw 

verzoek.  

 

ONTHEFFING 
Wij hebben uw verzoek getoetst aan de bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening 2009 (APV). 

Wij verlenen een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, lid 2 APV voor het uitvoeren van werkzaamheden 

buiten de reguliere werktijden, voor de horizontaal gestuurde boringen t.b.v. 380 kV-lijn onder het 

Noordzeekanaal door. Hieraan zijn de onderstaande voorwaarden verbonden; 

• U dient minimaal 4 weken voordat de werkzaamheden gaan plaatsvinden, de nabije omgeving 

schriftelijk te informeren.  

• De brief die u naar de nabije omgeving verstuurd, dient eerst ter controle en goedkeuring aan de 

gemeente te worden verzonden. 

• U dient minimaal 4 dagen voordat de werkzaamheden gaan plaatsvinden de inspecteur van de afdeling 

Publiekszaken (dhr. P. van Tongeren) op de hoogte te stellen.  

• U dient gebruik te maken van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige 

werkwijze. 

 

Procedure 
Op grond van het besluit van 3 mei 2012 van de Minister van Economische Zaken (EZ) op grond van artikel 

20c, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998 is op dit besluit de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in 

artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing. 

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 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 
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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) 

 

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de hoogspannings-

verbinding 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. 

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

 

Burgemeester en wethouders van Velsen, 

Namens dezen, 

Teamleider vergunningen 

 

 

 

mr. S. Duin 
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INHOUDSOPGAVE  

 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning: 

� Overwegingen 

� Informatie 

 

 

OVERWEGINGEN 

 

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

Algemene Plaatselijke Verordening  

De onderbouwing van de technische noodzaak voor het werken buiten reguliere uren is beschreven in de bij 

de aanvraag behorende memo van Visser & Smit Hannab, dhr. G. Snikkenburg van 20 juni 2011. Naar 

aanleiding van de werkzaamheden is o.m. het volgende te verwachten:  

Op de gevel van woonhuis Amsterdamseweg 30 en 31 te Velsen-Zuid wordt, bij volledige bedrijfsvoering, 

een geluidsniveau van ca. 45 dB(A) verwacht. 

Op de gevel van woonhuis Amsterdamseweg 32 te Velsen-Zuid wordt, bij volledige bedrijfsvoering, 

een geluidsniveau van ca. 42 dB(A) verwacht. 

Op de gevel van woonhuis Amsterdamseweg 33 te Velsen-Zuid wordt, bij volledige bedrijfsvoering, 

een geluidsniveau van ca. 39 dB(A) verwacht. 

Op de gevel van woonhuis Amsterdamseweg 33a te Velsen-Zuid wordt, bij volledige bedrijfsvoering, 

een geluidsniveau van ca. 40 dB(A) verwacht. 

 

In bovenstaande situaties is geen rekening gehouden met het referentieniveau van het reguliere 

Verkeer. 

 

De noodzaak van de voortzetting van de werkzaamheden buiten reguliere werktijden is genoegzaam 

aangetoond. Gelet op de betrokken belangen is het verlenen van gevraagde ontheffing aanvaardbaar. 

 

Zienswijzen  

Naar aanleiding van de kennisgeving van de aanvraag om omgevingsvergunning kunnen zienswijzen over 

het ontwerp van het besluit worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt de hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring)  

Postbus 23 

2290 AA Wateringen 

 

 

INFORMATIE 
Burgerlijk wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5 titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u     

erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik      

kunt maken van uw ontheffing 

 

Betaling leges 

Overeenkomstig de legesverordening van de gemeente Velsen bent u voor het in behandeling nemen van uw 

verzoek leges verschuldigd. 

Voor de betaling van de leges ontvangt u een aanslag van de afdeling Belastingen en Invordering. Bij de 

aanslag wordt vermeld op welke wijze u bezwaar kunt aan tekenen tegen hoogte en grondslagen van de 

leges. 

 
 


