
 
 
 
 
 
 
 OMGEVINGSVERGUNNING (nr. 2013-0008) 

 (artikel 2.1, lid 1 onder a en c. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
 
gezien de aanvraag van: TenneT TSO BV 
    t.a.v. de heer I.F.M. Hermans 
wonende te:    Postbus 718 
    6800 AS Arnhem 
 
gedateerd: 17 september 2012 
ontvangen: 18 september 2012 
gewijzigd: 15 november 2012, 20 december 2012 en 15 januari 2012 
 
waarbij een omgevingsvergunning  wordt gevraagd voor: 

- werk of werkzaamheden uit te voeren: in de vorm van werkwegen en werkterreinen; 
- bouwen: overig bouwwerk: in de vorm van 15 (mast 18-mast 36) nieuwe 

hoogspanningsmasten; 
- bouwen: overig bouwwerk: in de vorm van tijdelijke noodlijnen (N33-N37), op de 

kadastrale percelen, zoals staan aangegeven op Bijlage 1.2 van de 
aanvraagstukken; 

 
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) en dan specifiek voor het gedeelte tussen Beverwijk en 
Vijfhuizen. 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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overwegende, 
 

- dat voor het project hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk 
(Noordring), waar de aanvraag betrekking op heeft, een (rijks)inpassingsplan in 
voorbereiding is; 

- dat 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 in voorbereiding zijnde inpassingsplan moet 
worden getoetst; 

- dat daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan, hetgeen 
niet het geval is; 

 
gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke 
ordening , het Bouwbesluit en de bouwverordening; 
 
besluiten: 
 
een omgevingsvergunning  te verlenen voor bouwen en het uitvoeren van werk of 
werkzaamheden voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken. 
 
         

Halfweg,  
 
 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
 

, burgemeester 
 
 
 

, secretaris 
 
Aanduiding zienswijzenprocedure: 
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 
 
Leges: € 229.775,22 
 
Gewezen wordt op toepassing van uitsluitend goedgekeurde bouwproducten (conform 
eisen Bouwbesluit): 
  
Indien bij de  vergunningaanvraag geen erkende kwaliteitsverklaringen zijn verstrekt 
mogen producten slechts worden verwerkt na overlegging van erkende 
kwaliteitsverklaringen én na goedkeuring van het bouw- en woningtoezicht. 
De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorg dragen dat de vergunning te 
allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvraag aan het bouw- en 
woningtoezicht ter inzage wordt gegeven. 
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Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed 
besluit intrekken in de gevallen, genoemd in artikel 2.33, lid 2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
 
Gewezen wordt op artikel 4.5 van de bouwverordening: 
  
1. Het bouwtoezicht dient –voor zover het betreft bouwwerken waarvoor een 

omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend en onverminderd het bepaalde in 
de voorwaarden van de omgevingsvergunning voor het bouwen- ten minste twee 
dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het 
bouwproces in kennis te worden gesteld: 

a. de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen; 
b. de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen 

daaronder begrepen; 
c. de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden. 
2. Het bouwtoezicht dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld 

van het storten van beton. 
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het 

bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden. 


