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Burgemeester en wethouders hebben op 7 april 2022 een aanvraag om omgevingsvergunning 
ontvangen voor het beperkt constructief aanpassen van twintig hoogspanningsmasten in het kader 
van het project ENS-Zwolle 380 kV. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 
0166ESUITE374952022.  
 
Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
-  het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) 
 
 
Ontwerpbesluit 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder a, en artikel 2.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de bijlagen deel uitmaken van de 
vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit ‘het bouwen van een 
bouwwerk’. 
 
Zienswijzen  
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
 
Bureau Energieprojecten  
Inspraakpunt  Beter Benutten Bestaande  380 kV/ Ens- Zwolle   
Postbus 111 
9200 AC Drachten  
 
  



 
 

Locatie 
Het gaat in deze vergunning om de percelen kadastraal bekend gemeente  
Kampen   Mast 
KPN01S 564   013 – 014 - 015 
KPN01S 445   016 – 018 -   
KPN01S 540   017  
KPN01S 447   019 - 020 
KPN01S 245   021 -022 - 023 
KPN01S 230   024 – 025 - 026 
ISM02I 681   027 
ISM02I 607   028 – 029 
ISM02I 2604   030  
ISM02I 1365   031 
ISM02I 1415   032 
ISM02I 1476   033 
ISM02I 2764   034 
ISM02M 377   038 
ISM02M 5   039 
ISM02M 8   040 
ISM02M 7   041 
ISM02M 245   042 
ISM02M 431   043 
ISM02M 443   044 
ISM02M 442   045 
ISM02M 217   046 
ISM02M 61   047 
ISM02M 248   048  



 
 

Voorschriften  
In de bijlage bij de vergunning leest u wat de voorschriften zijn. Deze voorschriften maken deel uit van 
de vergunning. Leest u deze goed door, dit kan veel misverstanden voorkomen. 
 
Projectbeschrijving  
Vanwege toename in het transport van elektriciteit wordt het 380kV-station uitgebreid. Om deze 
uitbreiding mogelijk te maken dient er langs het trace Ens-Zwolle een aantal hoogspanningsmasten 
aangepast te worden. Realisatie kan alleen plaatsvinden na het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk. 
 
Beschrijving van de procedure 
In artikel 20a, eerste  lid van de Elektriciteitswet,  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 BETER BENUTTEN BESTAANDE  
380 kV/Ens- Zwolle  gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd 
door de minister voor Klimaat en Energie . 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 Beter Benutten Bestaande 380 kV/ Ens- Zwolle   
Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister voor Klimaat en Energie  heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 
Beter Benutten Bestaande 380 kV/  Ens- Zwolle  bevorderd.  Onderhavig besluit is 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 ; 
- op [datum] is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan 

[INITIATIEFNEMER]   gezonden; 
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie]; 
- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd 

geboden  zienswijzen naar voren te brengen. 
 
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 voor Klimaat en Energie 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister voor  Klimaat en Energie  daarvan mededeling in de 
Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers worden 
persoonlijk geïnformeerd. 
 
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De 
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
De aanvraag is getoetst aan de indieningvereisten voor een aanvraag om omgevingsvergunning en 
voldoet hieraan. 



 
 

Bevoegd gezag 
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale 
omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk 
dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en 
brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning 
verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Het voorgenomen project valt onder de 
Rijkscoördinatieregeling. De Minister voor Klimaat en Energie is daarvoor de project minister en het 
coördinerend bevoegd gezag. 
 
 
  



 
 

Onderdelen, behorende bij het ontwerpbesluit omgevingsvergunning het beperkt constructief 
aanpassen van twintig hoogspanningsmasten in het kader van het project Ens – Zwolle 380kV. 
De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo. 
 
Bestemmingsplan 
We hebben uw project getoetst aan het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014‘, gelegen in 
de volgende bestemmingen/aanduidingen: 
Enkelbestemming: Agrarisch 
Dubbelbestemming – Leiding – Hoogspanningsverbinding 
Dubbelbestemming – Waarde – Landschap 
Dubbelbestemming – Waterstaat – Waterberging 
 
Er zijn hierbij geen strijdigheden geconstateerd.  
 
Welstand 
De Welstandscommissie van het Oversticht heeft op 22 april 2022 het project beoordeeld en is van 
mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over. 
 
Bouwbesluit 2012 
Op grond van de door ons uitgevoerde toets is het aannemelijk dat het project voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit 2012 onder de gestelde voorwaarden.  
 
Bouwverordening 
In de aanvraag en de daarbij behorende gegevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat het 
bouwplan voldoet aan de regels over bodem die zijn opgenomen in de betreffende gemeentelijke 
verordening. 
 
 
  



 
 

Toetsingsdocumenten 
De volgende toetsingsdocumenten, die zijn ontvangen op 7 april 2022, zijn bij de inhoudelijke 
beoordeling betrokken: 
 
- 6855923_1649151116084_2._Kadastraal_Mastenboek_v8.2.pdf; 
- 6855923_1649151116594_3._Overzicht_masten.pdf; 
- 6855923_1649151116999_4.3_DO_Mast_HB-3_R_X.pdf; 
- 6855923_1649151116832_4.2_DO_Mast_HC-3_R.pdf; 
- 6855923_1649151117165_5.1.1_S-6R_Mast_Overzichtstek.pdf; 
- 6855923_1649151117321_5.1.3_S-6R_Mast_Lijsten.pdf; 
- 6855923_1649151117218_5.1.2_S-6R_Mast_Onderdeeltek.pdf; 
- 6855923_1649151117331_5.1.4_S-6R_Mast_-_Detailberek.pdf; 
- 6855923_1649151117357_5.2.1_HC-3R_Mast_30_34_Overzichtstek.pdf; 
- 6855923_1649151117394_5.2.3_HC-3R_Mast_30_34_Lijsten.pdf; 
- 6855923_1649151117377_5.2.2_HC-3R_Mast_30_34_Onderdeeltek.pdf; 
- 6855923_1649151117404_5.2.4_HC-3R_Mast_30_34_Detailberek.pdf; 
- 6855923_1649151117450_5.3.2_HB-3R_Mast_40_Onderdeeltek.pdf; 
- 6855923_1649151117430_5.3.1_HB-3R_Mast_40_Overzichtstek.pdf; 
- 6855923_1649151117468_5.3.3_HB-3R_Mast_40_Lijsten.pdf; 
- 6855923_1649151117478_5.3.4_HB-3R_Mast_40_Detailber.pdf; 
- 6855923_1649151117818_7._Verk_Natuuronderz_ZL-ENS.pdf; 
- 6855923_1649151117504_6._Archeologie_Kampen.pdf; 
- 6855923_1649151117837_8._Voortoets_werkzaamh_Zwolle-Ens.pdf; 
- 6855923_1649151118795_11.2_verk_bodemonderzoek_mast_45.pdf; 
- 6855923_1649151118477_11.1_verk_bodemonderzoek_mast_44.pdf; 
- 6855923_1649151119149_11.3_verk_bodemonderzoek_mast_48.pdf; 
- 6855923_1649151480861_9._Principetek_fundaties_m44_45_48.pdf; 
- 6855923_1649227764631_1._begeleidend_schrijven_Kampen.pdf; 
- 6855923_1649151480962_10._Rapportage_fundaties_m44_45_48.pdf; 
- 6855923_1649309399394_4.1_DO_Mast_S-6_R.pdf; 
- 6855923_1649310333649_publiceerbareaanvraag.pdf; 
- 6855923_1649310333640_papierenformulier.pdf. 
  



 
 

Voorschriften 
 
1. Algemeen 
 
Nr. Deel Uitvoering 

1.   Uitvoering 
conform 
bijbehorende 
bescheiden 

   

Het (bouw)plan dient overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
bescheiden te worden uitgevoerd. 

2.  Schade openbare ruimte Eventuele schade, ontstaan als gevolg van de 
(bouw)werkzaamheden, aan openbare wegen en andere 
gemeentelijke eigendommen zal door de gemeente, op kosten van de 
vergunninghouder, worden hersteld. 
  

3.  Omgevingsveiligheid Het bouwterrein is tijdens de bouw op een doeltreffende wijze 
afgesloten van de (openbare)weg en van het aangrenzende open erf 
of terrein (niet toegankelijk voor onbevoegden), indien gevaar of 
hinder te verwachten is. 
  

4.  Burgerlijk Wetboek Eventuele privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de 
vergunninghouder en derden dienen in acht te worden genomen. 
  

5.  Wet natuurbescherming Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De wet 
gaat uit van het beschermingsprincipe “Planten en dieren zijn 
beschermd tenzij”. Dit betekent dat iedereen een zorgplicht heeft voor 
de in Nederland in het wild levende planten en dieren en voor hun 
directe leefomgeving. Het belangrijkste onderdeel van de Wet 
natuurbescherming is het verbieden van handelingen die het 
voortbestaan van planten- en diersoorten in gevaar kunnen brengen. 
  
In de Wet natuurbescherming worden geen data genoemd waarop 
werkzaamheden wel of niet uitgevoerd mogen worden. Er wordt 
gevraagd altijd zorgvuldig te handelen. De broed/kraamtijd is daarbij 
de tijd waarin een soort het meest kwetsbaar is en deze periode kan 
dus beter ontzien worden.  
U mag bij aanwezigheid van beschermde dieren en planten geen 
nesten of verblijfsplaatsen van deze dieren en planten vernielen en 
verstoren. De Wet natuurbescherming gaat dan voor. U dient als 
initiatiefnemer zelf actief te onderzoeken of de Wet natuurbescherming 
van toepassing is. 
  
Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel 
https://www.overijssel.nl. 
  

6.  In gebruik nemen 
bouwwerk 

Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen als de gemeente 
niet in kennis is gesteld van de beëindiging van de 
(bouw)werkzaamheden. 
  

https://www.overijssel.nl/


 
 

7.  Bouwafval Bouwafval op het (bouw)terrein, dient zoveel mogelijk in fracties te 
worden gescheiden. Dat wil zeggen dat bitumineuze stoffen, hout en 
board, metsel- en betonpuin, ijzer, zink, lood, koper glas en met PAKS 
verontreinigde materialen niet ongesorteerd afgeleverd mogen 
worden. Op deze regel mag een uitzondering worden gemaakt als aan 
een sorteerbedrijf geleverd wordt. 
  

8.  Mechanische 
graafwerkzaamheden 

Indien u van plan bent mechanische graafwerkzaamheden te gaan 
verrichten, dan dient u een graafmelding te doen via 
https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding. 
  
Na de melding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van 
ondergrondse kabels en leidingen die u gebruikt om zorgvuldig te 
kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie 
aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. 
  

9.  Vrijgekomen grond op 
eigen terrein 

Indien er tijdens eventuele terreinveranderingen grond vrijkomt, geldt 
dat deze zonder voorwaarden op het terrein zelf kan worden 
hergebruikt. 
  

10.  Vrijgekomen grond 
afvoeren 

Indien grond afgevoerd moet worden, zal rekening gehouden moeten 
worden met de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit (zie 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24). Vijf werkdagen 
voor afvoer van de grond moet worden gemeld via het meldpunt 
bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx). 
Hierbij moet worden aangetoond dat het grondtransport op de wettelijk 
voorgeschreven wijze plaatsvindt, overeenkomstig het Besluit 
bodemkwaliteit. 
  

 
2. Toezicht 
 

Nr. Deel Uitvoering 

1.  Contactgegevens - Toezichthouder: H. van der Weer / B. Ubro / J. Smit 
- E-mail: info@kampen.nl 
- Melding doen via www.kampen.nl/omgevingsmelding 
- Telefoon: 14 038 

 
2.  Aanwezige bescheiden Aanwezige bescheiden op het bouwterrein: 

- Omgevingsvergunning: inclusief de daarbij behorende 
bescheiden 

- Documenten: Overige voor het bouwen van belang zijnde 
vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en 
ontheffingen 

  
3.  Aanwijzingen De toezichthouder kan ter voorkoming of opheffing van gevaar, 

schade of hinder voor andere bouwwerken of hun gebruikers, of in het 
belang van de openbare orde, de veiligheid of gezondheid, 
aanwijzingen geven ten aanzien van de bouwwerkzaamheden. 

https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx
mailto:info@kampen.nl
http://www.kampen.nl/omgevingsmelding


 
 

  
4.  Meldingen Meldingen tijdens de bouwwerkzaamheden (zie bovenstaande 

contactgegevens): 
- Start bouw: 2 werkdagen voor aanvang, door de houder van 

de vergunning, ontgravingswerkzaamheden daaronder 
begrepen (artikel 1.25 Bouwbesluit) 

- Einde bouw: op de eerste werkdag na beëindiging, door de 
houder van de vergunning (artikel 1.25 Bouwbesluit) 

- Storten van (gewapend)beton: 3 werkdagen voor aanvang 
- Detailberekeningen en tekeningen: 21 dagen voor aanvang, 

o.a. wapeningstekeningen of installatietekeningen inclusief 
bijbehorende berekeningen 

  
3. Bouwbesluit 
 

Nr. Deel Uitvoering 

1.  Bouwen conform 
Bouwbesluit 

Er moet gebouwd worden overeenkomstig de bepalingen van het 
Bouwbesluit 2012. 
  

4. Constructie 
 

Nr. Deel Uitvoering 

De volgende documenten dienen minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, of indien 
van toepassing 3 dagen na uitvoering, en voorzien van een waarmerk constructief akkoord van de 
hoofdconstructeur ingediend te worden via het OLO-loket:  
 
- Uitvoeringstekeningen en berekeningen funderingaanpassingen; 


