
Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen 

Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen

ONTWERPBESLUIT OP AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Op 19 augustus 2022 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als 
bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van: 
 

Naam aanvrager: TenneT TSO 
 

Adres aanvrager: Utrechtseweg 310 M01, 6812AR Arnhem 
 

Ontvangen op: 19 augustus 2022 
 

Locatie activiteit(en): Heythuysen percelen sectieletter W nummers 42, 252, 15, 
sectieletter V nummers 142, 123, 112, 41 en 42, 284, 
sectieletter U nummers 171, 338, sectieletter R nummers 
206, 203, 395, sectieletter D nummers 288 en 419.  
 

Betreft: constructief aanpassen van bestaande 380 kV 
hoogspanningsmasten van de verbinding Maasbracht- 
Eindhoven binnen de gemeente Leudal 
 

Zaaknummer: 2022-046069 
 

Wij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning onder voorschriften te 
verlenen. Hierbij hebben wij de overwegingen gemaakt zoals opgesomd in de bijlage 
‘overwegingen’. De door ons bijgevoegde en gewaarmerkte documenten maken deel uit 
van deze omgevingsvergunning. Dit besluit nemen wij op basis van de paragrafen 2.1 en 
2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 
Activiteit
Deze omgevingsvergunning betreft de activiteit 'bouwen' conform artikel  2.1, lid 1 
onder a Wabo).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankrekening 28.51.28.205 IBAN NL86BNGH0285128205 BTW NL8169.63.228.B01
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Ondertekening
De bevoegdheid tot het nemen van dit besluit is geregeld in het Mandaat-, volmacht- en 
machtigingsbesluit gemeente Leudal, vastgesteld bij besluit van 23 maart 2021.

Heythuysen, 10 oktober 2022

 

Met vriendelijke groet,

 

Burgemeester en wethouders van Leudal, 
Namens dezen,

 

 
L.J. van der Linden 
Afdelingshoofd Ruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdelen:

1. procedureel;
2. overwegingen;
3. voorschriften;
4. bijlagen
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Onderdeel 1: PROCEDUREEL
 
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/Eindhoven- Maasbracht 
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/ Eindhoven- Maasbracht.
 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/  Eindhoven- Maasbracht 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.

 
Bevoegd gezag
Wij zijn het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Het voorgenomen 
project valt onder de Rijkscoördinatieregeling. De Minister van Economische Zaken is 
daarvoor de project minister en het coördinerend bevoegd gezag. 
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Ontvankelijkheid
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 ingediend om tot een 
ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor), met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor). Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van 
de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende 
informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit(en) op de 
fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk bevonden en in behandeling 
genomen
 
Zienswijzeprocedure

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt  Beter Benutten Bestaande  380 kV/ Eindhoven- Maasbracht 
Postbus 111 
9200 AC Drachten 

 
Wet natuurbescherming (Wnb)
Op 18 augustus 2022 is er bij het ministerie van LNV een ontheffing aangevraagd voor 
soortenbescherming in het kader van beschermde flora en fauna op het tracé op basis 
van de Wet natuurbescherming. Omdat deze aanvraag separaat is ingediend bij het 
bevoegd gezag is een verklaring van geen bedenkingen op basis van 2.27 Wabo niet 
nodig.
 
Ontheffing Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014
Naast de activiteit bouwen is ook een ontheffing nodig op grond van de Provinciale 
Omgevingsverordening Limburg 2014, vanwege werkzaamheden in gronden die zijn 
aangewezen als milieubeschermingsgebied voor grondwater. Deze ontheffing is separaat 
aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. Omdat de aanvraag 
separaat is ingediend bij het bevoegd gezag is op grond van artikel 1.3a lid 2 van de Wet 
milieubeheer artikel 1.3a lid 1 niet van toepassing.
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Onderdeel 2: OVERWEGINGEN
 
De overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen leest u hieronder.
 
Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1.1.a Wabo)
Projectplan

Het planvoornemen is de hoogspanningsverbinding Maasbracht-Eindhoven te verzwaren 
van 2,8 kA naar 4,0 kA (kilo Ampère). Reden voor deze capaciteitsverhoging is de 
toenemende vraag naar en aanbod van (duurzame) elektriciteit, als gevolg van de 
energietransitie. op het grondgebied van de gemeente Leudal betreft het mastnummers 
20 tot en met 34.

Bestemmingsplan

De diverse locaties van de hoogspanningsmasten zijn allen gelegen in het 
bestemmingsplan 'Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016'. De bestemmingen 
en aanduidingen van de gronden zijn vermeld in de bijlage 'bestemmingen mastlocaties 
gemeente Leudal'.

Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het genoemde bestemmingsplan.

Welstand
Het plan is op 20 september 2022 beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit. Het plan betreft 
enkel het constructief versterken van de constructie van de bestaande masten. 
Esthetisch veranderd er niets aan de bestaande masten en niets aan het ruimtelijke 
beeld. Hierdoor wordt voldaan aan de welstandscriteria van de gemeente Leudal.
 
Bouwbesluit en Algemene Verordening Leudal
Met uw aanvraag is voldoende aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan het 
Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening. 
 
Archeologie

Het archeologisch rapport met de titel: Archeologisch onderzoek 380 kV-verbinding 
Maasbracht, Eindhoven, gemeente Leudal ( Inventariserend veldonderzoek door middel 
van verkennende boringen), ISSN-nummer  SWECO ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 2544 
2468-4813 dd 04-08-2022 en in de bijlage benoemd als  7182659_1660910829481_ 
09_Archeologisch_IVO_Leudal is door ons beoordeeld.
 
Wij nemen het in het rapport opgenomen advies over, wat betekent dat voor mast 20 
een vervolgonderzoek nodig is in de vorm van proefsleuvenonderzoek, en er geen verder 
onderzoek nodig is voor mast 23. De gronden rond deze mast 23 kunnen daardoor 
zonder archeologische beperkingen geroerd worden.
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Vanuit praktisch oogpunt kan het vervolgonderzoek proefsleuven bij mast 20 het beste 
worden uitgevoerd in de vorm van archeologische begeleiding. Wij zien het daarvoor 
benodigde PvE graag ter beoordeling en vaststelling tegenmoet.
 

Het rapport Archeologisch onderzoek 380 kV-verbinding Maasbracht, Eindhoven, 
gemeente Leudal kan nu met medeneming van de bovenstaande opmerking (voor zover 

nodig) definitief worden gemaakt.

Bodemverontreiniging 
Voor het bouwen van een bouwwerk is volgens artikel 8, lid 3 van de Woningwet geen 
onderzoek naar de verontreiniging van de bodem vereist omdat er geen sprake is van 
een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.
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Onderdeel 3: VOORSCHRIFTEN
 
Algemeen

u geeft uitvoering aan de activiteiten zoals omschreven in deze vergunning met 
bijlagen en de bijbehorende stukken;
de vergunning met bijlagen en bijbehorende stukken zijn aanwezig bij de 
uitvoering van de activiteiten. Alleen de door de gemeente goedgekeurde en 
gewaarmerkte exemplaren zijn geldig;
voor mast 20 een vervolgonderzoek nodig is in de vorm van 
proefsleuvenonderzoek, en er geen verder onderzoek nodig is voor mast 23. De 
gronden rond deze mast 23 kunnen daardoor zonder archeologische beperkingen 
geroerd worden. Vanuit praktisch oogpunt kan het vervolgonderzoek proefsleuven 
bij mast 20 het beste worden uitgevoerd in de vorm van archeologische 
begeleiding. Wij zien het daarvoor benodigde PvE graag ter beoordeling en 
vaststelling tegenmoet.

Het rapport Archeologisch onderzoek 380 kV-verbinding Maasbracht, Eindhoven, 
gemeente Leudal kan nu met medeneming van de bovenstaande opmerking (voor 

zover nodig) definitief worden gemaakt

 
Uitvoering van werkzaamheden
Melden begin en einde bouwwerkzaamheden

u meldt ten minste zeven dagen van tevoren dat u gaat starten met de 
     bouwwerkzaamheden. Daarvoor levert u het formulier bij dit informatieblad in       
     ter attentie Afdeling Ruimte; 

u laat ons direct weten dat u klaar bent met de bouwwerkzaamheden. Daarvoor 
levert u het formulier bij dit informatieblad bij ons in ter attentie van het Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

 
Melden aanvang belangrijke bouwonderdelen

tenminste zeven dagen van tevoren meldt u aan de bouwinspecteur Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving de datum en het tijdstip waarop:
grondwerkzaamheden worden uitgevoerd;
met de grondverbetering wordt begonnen;
de voorbereidingen van de betonconstructies (fundering, wanden, vloeren etc.) 
gereed zijn om te worden gecontroleerd voordat met het betonstorten wordt 
begonnen;
de hout- en/of staalconstructie(s) gereed is/zijn voor controle.

 



Datum 

Ons kenmerk 

Pagina

 

2022-046069 

8 van 8

 
 
 
 
Onderdeel 4: BIJLAGEN
 
- Bestemmingen mastlocaties gemeente Leudal
- A-aanvraagdocument publiceerbaar
- A-02_Spanveldschema_MBT-EHV380_nieuwe_situatie
- A-13_Rapportage_fundaties_meerpaals_Rev2_MBT-EHV
- A12_Rapportage_fundaties_Enkelpaals_Rev3_MBT-EHV
- A_09_Archeologisch_IVO_Leudal
- A-07_Grondmechanisch_rapport_Leudal
- A-14_Rapportage_Mastconstructie_S_0_en_S_O_T
- A-15_Rapportage_Mastconstructie_HA_0_en_HA_0_T
- A-03_MBT-EHV_overzicht_maatregelen_per_mast
- A-17_Rapportage_Mastconstructie_S_6_en_S_6_T
- A-16_Rapportage_Mastconstructie_S_12
- A-11_Uitgangspuntenrapport_Rev2_MBT-EHV
- A-01_220722_Overzichtskaart_A0_MBT_EHV380
- A-04_Natuuronderzoek_MBT
- A-06_Milieukundig_bodemonderzoek_MBT
 

 

 

 


