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Kenmerk 

363115/396262 

 

Uw kenmerk 

000.007.40.0225052 

 

Tennet TSO B.V. heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van 

een hoogspanningsverbinding over de Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder in de provincie Noord-Holland. 

De voorgestelde werkzaamheden zijn aangegeven op de bij de aanvraag 

gevoegde tekeningen. 

 

Procedure 

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

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

van artikel 20 c, tweede lid, van de Elektriciteitswet 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 

hoogspanningsverbinding Randstand 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 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.  
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor de 

hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk 

(Noordring) en dan specifiek voor het gedeelte Vijfhuizen-Bleiswijk. 

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 [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 wordt 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.  

 

Regelgeving en bevoegdheid 

Bij het werk is een voor het scheepvaartverkeer openstaande openbare 

scheepvaartweg betrokken, zoals bedoeld in artikel 1 van de  

Scheepvaartverkeerswet, waarop wij volgens artikel 2 van deze wet het 

bevoegd gezag zijn. Naast de Scheepvaartverkeerswet is ook de 

Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 van toepassing.  

 

Genoemde regelgeving heeft als belangrijkste doelstelling een veilig 

en vlot verloop van het scheepvaartverkeer en de instandhouding van 

de scheepvaartweg te waarborgen.  

Overeenkomstig artikel 7, lid d en artikel 13, lid 2 van de verordening is 

uitvoering van uw verzoek slechts toegestaan met een door ons 

verleende vergunning. 

 

Overwegingen  

In het kader van het project “Randstad 380kV (Noordring)” is TenneT 

TSO B.V. voornemens een hoogspanningsleiding aan te leggen tussen 

Beverwijk en Bleiswijk. 
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Over de aanvraag is door de betrokken directies binnen de provincie 

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

te behartigen belangen op grond van de Scheepvaartwegenverordening 

Noord-Holland 1995, bestaan tegen inwilliging van uw verzoek geen 

overwegende bezwaren. Er worden overigens ook, voor zover ons 

bekend, geen andere relevante belangen door het verlenen van de 

vergunning geschaad. 

 

Zienswijzen  

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen gedurende de 

gehele periode van de ter inzagelegging 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 en artikel 13, lid 2 van de 

Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995 voor het 

aanbrengen van een hoogspanningsverbinding en het uitvoeren van de 

daarbij behorende werkzaamheden over het zuidelijke gedeelte van de 

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ter hoogte van mast 162-163 

(km 56.250). 

Hierbij bent u gebonden aan de volgende voorschriften: 

 

1. De vergunning vervalt, wanneer binnen drie jaar nadat zij  

  onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik is gemaakt.  

 

2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de 

ingediende en door ons gewaarmerkte tekeningen (worden met 

definitieve beschikking meegezonden). 

 

3. De hoogspanningsleiding kruist de bovengenoemde locatie  op 

een hoogte van minimaal 30 meter. 

 

4. De werkzaamheden worden op een veilige en ordelijke wijze 

uitgevoerd. Schade die door het gebruik van de vergunning 

wordt toegebracht, wordt door u vergoed. 

 

5. Iedere eigendomswijziging van het werk wordt gemeld. 
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6. Uiterlijk 14 dagen voor het begin van de werkzaamheden en na 

de voltooiing hiervan wordt contact opgenomen met het 

service-punt Wegen en vaarwegen, tel. 0800-0200600. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

 

 

unitmanager Vergunningen Omgeving 

dhr. drs. K.W. Broersen 

 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend 
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