
   
 
 

       Ontwerp Ontheffing/vergunning 
 
 
A. Aanvraag 
 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 17 september 2012 
een aanvraag ontvangen van:  
 
Tennet TSO BV 
Postbus 718 
6800 AS Arnhem; 
 
tot het verlenen van de benodigde ontheffingen/vergunningen op grond van de algemene 
verordening van het Recreatieschap Spaarnwoude, 
 
ten behoeve van: 
- de aanleg van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring (opstijgpunt 

Velsen en mast 6 t/m 34),  
- de verwijdering van het tracé 150kV Velsen - Vijfhuizen (opstijgpunt Velsen-Zuid en mast 

1 t/m 33), alsmede  
- de aanleg en verwijdering van de tijdelijke noodlijn (mast N1-N37), 
 
zoals nader aangeduid op het bij de aanvraag gevoegde en door Tennet opgestelde 
“vrijgaveblad vergunningsgegevens” d.d. 17 september 2012 en de daarin aangeduide 
werktekeningen, alsmede in de aanvullende aanvragen d.d. 21 januari 2013 met kenmerk 
000 007 40 0080714 en 21 maart 2013 met kenmerk 000 007 40 0131339. 
 
 
B. Overwegingen 
 
Het algemeen bestuur overweegt het volgende: 

Gelet op het besluit van 3 mei 2012 met kenmerk ETM/EM/11064349 van de Minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (thans Economische Zaken), het besluit van 4 
februari 2013, met kenmerk DGETM-EM/13006783  en het besluit van 20 maart 2013, met 
kenmerk DGETM-EM/13045670, van de Minister van Economische zaken (hierna: 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 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 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.  
De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de 
hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) bevorderd. 
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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 BV 
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, grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart 
geïnformeerd. 
 
Ten behoeve van de uitvoering van dit voor de landelijke energievoorzienig noodzakelijke 
werk is het nodig dat Tennet beschikt over de benodigde toestemming van het 
recreatieschap volgens de algemene verordening.  
 
Op grond van artikel 3:4, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Bescherming groenvoorzieningen) is het verboden om   
- (a) enige schade toe te brengen aan een boom, een struik of de overige in het gebied 

voorkomende flora; 
- (b)putten of kuilen te graven in grasvelden of bermen of de grasmat op enigerlei wijze te 

beschadigen; 
- (d) oevers te beschadigen; 
- (e) zich binnen de beplantingen te bevinden 
In artikel 3:4, derde lid is opgenomen dat het algemeen bestuur ontheffing kan verlenen van 
het in artikel 3:4, eerste lid neergelegde verbod. 
 
Op grond van artikel 4:1, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Parkeren voertuigen en wrakken) is het verboden om een voertuig tussen 
00:00 uur en 06:00 uur de parkeren of geparkeerd te houden op de weg of op openbaar 
terrein tenzij noodzakelijk voor toegestane horeca-uitoefening.  
In artikel 4:1, tweede lid is opgenomen dat het algemeen bestuur ontheffing kan verlenen 
van het in het eerste lid gestelde verbod. 
 
Op grond van artikel 4:4, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Grote voertuigen)) is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, 
een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren in 
het gebied. 
Op grond van artikel 4:4, tweede lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Grote voertuigen) is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de 
lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het algemeen 
bestuur aangewezen weg , waar dit naar het oordeel van het bestuur buitensporig is met het 
oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte.   
In artikel 4:4, vijfde lid is opgenomen dat het algemeen bestuur van de in het eerste en 
tweede lid gestelde verboden ontheffing kan verlenen. 
 
Op grond van artikel 4:5, eerste en tweede lid van de algemene verordening van het 
Recreatieschap Spaarnwoude (Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen) is het 
verboden om  
- (1) met een voertuig te rijden door de beplanting, groenstrook, berm, glooiing of de 

zijkant van de weg; 
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- (2) met een voertuig te rijden of deze te doen of te laten staan buiten de voor het 
wegverkeer openstaande verharde en onverharde wegen, paden en parkeerterreinen. 

In artikel 4:5, derde lid is opgenomen dat het algemeen bestuur van de in het eerste en 
tweede lid gestelde verboden ontheffing kan verlenen. 
 
Op grond van artikel 4:7, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Voorwerpen op de weg en/of openbaar terrein) is het verboden om zonder of 
in afwijking van een vergunning van het algemeen bestuur op de weg en./of openbaar terrein 
een voorwerp, niet zijnde een voertuig, te plaatsen, te houden en/of achter te laten. 
In artikel 4:7, tweede lid is opgenomen dat het in het eerste lid gestelde verbod niet geldt 
voor zover het plaatsen of houden van een voorwerp voortvloeit uit een verkregen 
vergunning of ontheffing.  
 
Op grond van artikel 4:8, eerste lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Voorwerpen op, in of boven openbaar water) is het in verband met de 
veiligheid op het water verboden zonder vergunning van het algemeen bestuur een 
voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in, of boven openbaar water te plaatsen, aan te 
brengen of te hebben. 
Op grond van artikel 4:8, tweede lid van de algemene verordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Voorwerpen op, in of boven openbaar water) is het verboden om 

a. zonder vergunning van het algemeen bestuur aanleggelegenheden, steigers, 
golfbrekers, beschoeiingen of daarmee gelijk te stellen werken te maken of te 
hebben, of masten, hijskranen of soortgelijke voorwerpen in of aan openbare wateren 
op te richten of te hebben; 

b. zonder vergunning van het algemeen bestuur in of boven het openbaar water palen, 
geen deel uitmakend van de beschoeiing, vlotten, skischansen, bruggen, 
getimmerten of daarmee gelijk te stellen voorwerpen te plaatsen of te hebben; 

c. zonder vergunning van het algemeen bestuur in, onder, op of boven het openbaar 
water  touwen, kettingen, metalen draden, of kabels, voor zover deze niet worden 
gebruikt voor tot het meren of slepen van vaartuigen, te leggen te spannen of te 
hebben; 

d. Als eigenaar van of rechthebbende op het water van de onder a), b) of c) van dit 
artikel vermelde en bedoelde voorwerpen in of boven dat water toe te laten zonder 
dat voor het aanbrengen, plaatsen of hebben van die voorwerpen vergunning is 
verleend door het algemeen bestuur. 

 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij  
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt hoogspanningsverbinding Randstad 380kV Beverwijk-Bleiswijk (Noordring) 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 
 
 
C. Besluit 
 
Het algemeen bestuur besluit:  
- op grond van artikel 3:4, derde lid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3:4, 

eerste lid van de algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude;  
- op grond van artikel 4:1, tweede lid ontheffing te verlenen van het bepaalde is artikel 4:1, 

eerste lid; 
- op grond van artikel 4:4, vijfde lid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4:4, 

eerste en tweede lid; 
- op grond van artikel 4:5, derde lid ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4;5, 

eerste en tweede lid van de algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude; 
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- op grond van artikel 4:7, tweede lid ontheffing/vergunning te verlenen in verband met het 
bepaalde in artikel 4:7, eerste lid; 

- vergunning te verlenen om, voor zover voor de uitvoering van (tijdelijke) voorzieningen of  
werken in verband met de aanleg van de 380 KV leiding wenselijk of noodzakelijk, af te 
wijken van het in artikel  artikel 4:8, eerste en tweede lid neergelegde verbod;   

met dien verstande dat Tennet c.q. de (onder)aannemer die het werk uitvoert of doet 
uitvoeren daarbij de volgende voorwaarden volledig in acht zal nemen. 
 
 
D. Voorwaarden 
 
1. Het werk vindt plaats stipt volgens de aangeduide tekeningen. 
2. Tennet neemt alle noodzakelijke maatregelen voor een veilige uitvoering van het werk 

waarbij Tennet nadrukkelijk rekening dient te houden dat de werkzaamheden mogelijk 
met verminderd zicht plaatsvinden. 

3. Het werk wordt zoveel mogelijk zonder onderbrekingen uitgevoerd. 
4. Bij de oplevering van het werk is de gebiedsbeheerder Spaarnwoude aanwezig waarbij 

door de gebiedsbeheerder een proces verbaal van bevindingen wordt opgemaakt ten 
aanzien van de staat van de weg, de berm en het terrein alsmede eventueel benodigde 
heraanplant. De gebiedsbeheerder wordt tijdig op de hoogte gesteld van het moment van 
oplevering. 

5. In geval van heraanplant dient Tennet die heraanplant zo spoedig mogelijk te realiseren 
doch uiterlijk op 15 mei (einde plantseizoen).  

6. Tennet dient uiterlijk een week voor aanvang van het werk daarvan melding te doen aan 
Recreatie Noord-Holland NV, Genieweg 46 Velsen-Zuid 1981 LN ( tel 023-5202820) ter 
attentie van de gebiedsbeheerder Spaarnwoude, de heer A. van Koeverden. Voor zover 
het werk bestaat uit deelprojecten die in het terrein als een afzonderlijk werk tot 
uitdrukking komen, is de aanvangsmelding vereist voor elk van de deelprojecten. 

7. Tennet dient, voor zover betrekking hebbend op het gebied genoemd in artikel 1:1, onder 
h van de algemene verordening Recreatieschap Spaarnwoude, in het bezit het zijn van 
alle vereiste vergunningen en ontheffingen op het moment dat het werk wordt 
aangevangen. 

8. Tennet stelt zich tijdig op de hoogte van de loop van reeds aanwezige kabels en 
leidingen in het geplande tracé. Tennet is ervoor verantwoordelijk dat reeds aanwezige 
kabels of leidingen niet worden beschadigd.  

9. Tennet draagt er zorg voor dat, voor zover van toepassing, zogenaamde KLIC meldingen 
bij de projectvoorbereiding c.q. aanvang werk tijdig plaatsvinden.  

10. Tennet dient, overeenkomstig daartoe strekkende toezeggingen, er zorg voor te dragen 
dat de evenementen die in het gebied zijn gepland tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden ongestoord doorgang kunnen vinden hetgeen in het bijzonder geldt voor 
de grote muziekevenementen die plaatsvinden in de periode 1 juni tot 15 september. 

11. Voor zover de uitvoering van het 380kV werk samenvalt met de uitvoering van het werk 
van de Gasunie ten behoeve van de aardgastransportleiding Beverwijk–Wijngaarden zal 
Tennet haar planning en uitvoering afstemmen met de Gasunie en het recreatieschap 
teneinde schade aan de terreinen en de activiteiten van het recreatieschap zoveel 
mogelijk te beperken hetgeen in het bijzonder geldt voor de grote muziekevenementen 
die plaatsvinden in de periode 1 juni tot 15 september. 

12. Het werk wordt voorts door Tennet uitgevoerd met inachtneming van de volgende 
voorzieningen en afspraken: 

o Tennet brengt waar nodig deugdelijke afrasteringen aan in verband met 
gebruik van de weilanden door vee. 

o Tennet zorgt bij noodzakelijke omleidingen, afsluitingen en (potentieel) 
gevaarlijke situaties voor deugdelijke bebording voor automobilisten, 
recreanten en fietsers met dien verstande dat de bestaande fietsroutes in het 
weekend zoveel mogelijk open blijven.  
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o Tennet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk laanbeplanting en bosschages 
proberen te behouden; indien dat niet mogelijk is treedt Tennet tijdig in 
overleg met het recreatieschap. Tennet draagt zorg voor herstel/heraanplant 
van alle flora die als gevolg van het werk is verwijderd of beschadigd. Voor 
zover planttechnisch mogelijk worden bij heraanplant van bomen exemplaren 
van tenminste 10 centimeter stamdoorsnede gebruikt. 

o Het aanvullen van grond dient plaats te vinden met (zo nodig bemeste) grond 
die geschikt is voor de functie die het (deel)terrein had op het moment dat het 
werk in uitvoering werd genomen met dien verstande dat er nooit 
verontreinigde of puinhoudende grond mag worden verwerkt.  

o Tennet en het recreatieschap zullen een gezamenlijke schouw uitvoeren, 
direct voorafgaande aan de uitvoering van het werk, van alle terreinen en 
toegangsroutes die voor de uitvoering van het werk gebruikt of aangetast 
worden. 

o Ten behoeve van een goede onderlinge afstemming benoemen zowel Tennet 
als het recreatieschap een contactpersoon die tenminste eenmaal per 14 
dagen, of zoveel meer als wenselijk overleg hebben over alle uitvoerings-
aangelegenheden. De contactpersonen kunnen zich dienaangaande door 
specialisten laten bijstaan.  

o De communicatie met de ondererfpachters, andere zakelijk gerechtigden en 
huurders van het recreatieschap geschiedt door Tennet. 

o Tennet draagt zorg voor contacten en afspraken met Afvalzorg in verband met 
graafwerkzaamheden in of nabij een (voormalig) vuilstort. 

o De tijdelijk weg op werklocatie 15 dient, conform reeds gemaakte afspraken, 
eerder op het Hogeland aan te sluiten waarbij er zo weinig mogelijk bos wordt 
verwijderd. 

o De tijdelijke weg op werklocatie 18 wordt zo gesitueerd dat de parkeerplaats 
bij Wheelerplanet niet als onderdeel van die tijdelijke weg wordt gebruikt; 
Tennet overlegt met Wheelerplanet teneinde de overlast voor Wheelerplanet 
tot een minimum te beperken.  

o Tennet draagt zorg voor een goede werking van drainagesystemen zodra het 
werk gereed is. 

o Watercompensatie door het Hoogheemraadschap Rijnland op percelen van 
het recreatieschap kan alleen plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming 
van het recreatieschap.  

o Tennet vergoedt alle directe schade alsmede alle gevolgschade als gevolg 
van de uitvoering van het werk, waaronder begrepen planschade.  

13. Deze ontheffing heeft een looptijd tot en met 31 december 2017 of tot en met de 
opleverdatum van het werk indien het werk voor 31 december 2017 wordt opgeleverd. 

 
 
 
Aldus opgemaakt te Velsen Zuid op xx xx  2013 
 
Namens het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude 
 
 
 
 
Ing. M. Omvlee 
Manager Beheer Recreatie Noord-Holland NV 
 
    
[PM; beroepsclausule] 
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De leges voor deze ontheffing, tevens gedoogbeschikking, bedragen, gelet op het bepaalde 
onder artikel 4.1 van de Tarievenlijst van de Legesverordening van het Recreatieschap 
Spaarnwoude, € 1000,- (een duizend euro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNH/Dri/27.03.2013/V2.3 (16:00 uur) 


