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Ontwerp omgevingsvergunning 2022-046066 
 
 
 
Aanvraag 
Op 19 augustus 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
constructief aanpassen van de bestaande 380 kV hoogspanningsmasten van de verbinding 
Maasbracht – Eindhoven binnen de gemeente Nederweert. De aanvraag is geregistreerd onder 
nummer 2022-046066. De volgende stukken maken onderdeel uit van de aanvraag: 

- Aanvraagformulier, aanvraagnr. omgevingsloket 7182685, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Begeleidend schrijven aanvraag omgevingsvergunning, d.d. 19 augustus 2022, ingekomen op 

19 augustus 2022; 
- Ontvangstbevestiging aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, formuliernr. 

5190027280348 d.d. 18 augustus 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Overzichtskaart, d.d. 22 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Overzicht maatregelen per mast, d.d. 15 augustus 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Tekening 'overzicht en spanvelden na upgrade', tekeningnr. 002.586.20 blad 1 tm 11 d.d. 25 

november 2021, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Natuuronderzoek 'opwaardering 380 kV tracé Maasbracht - Eindhoven', projectnr. 51002694 

d.d. 17 augustus 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapport archeologisch onderzoek (bureauonderzoek), referentienr. NL22-648800269-18587 

d.d. 24 mei 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapport archeologisch onderzoek (IVO), referentienr. NL22-648800269-29677 d.d. 4 

augustus 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapport verkennend (water)bodemonderzoek, referentienr. NL22-648800263-21186 d.d. 15 

juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapport grondmechanisch onderzoek, referentienr. NL22-648800269-21209 d.d. 9 augustus 

2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' uitgangspuntenrapport, 

rapportnr. 21-0138 d.d. 27 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' eenpaalsfundaties, 

rapportnr. 22-0755 d.d. 26 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' meerpaalsfundaties, 

rapportnr. 22-0948 d.d. 29 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' type HB+0, rapportnr. 22-

0861 d.d. 7 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' type S+0 & S+0 T, 

rapportnr. 22-0883 d.d. 21 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' type S+3 & S+3 T, 

rapportnr. 21-1571 d.d. 20 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' type S+12, rapportnr. 21-

1811 d.d. 30 november 2021, ingekomen op 19 augustus 2022; 
- Rapportage 'Toetsing en herontwerp masten en fundaties BBB380' type WA+0, rapportnr. 22-

0797 d.d. 4 juli 2022, ingekomen op 19 augustus 2022; 
 
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.  
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Ontvankelijkheid 
De aanvraag is aan de hand van de Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht) getoetst op 
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede 
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook 
ontvankelijk en verder in behandeling genomen. 
 
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/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. 
 
Verklaring van geen bedenkingen 
De Wet Natuurbescherming (Wnb) vergunning is voorafgaand aan de omgevingsvergunning 
aangevraagd. Er vindt daarom geen coördinatie plaats tussen beide vergunningstelsels. Dit betekent 
dat beide aanvragen apart van elkaar door de bevoegde gezagen worden behandeld en de Wnb-
vergunning in dit geval niet aanhaakt bij de Wabo. Het vragen van een verklaring van geen 
bedenkingen is dan ook niet van toepassing. 
 
Overwegingen 
De aanvraag is beoordeeld aan de artikelen van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de 
gevraagde omgevingsvergunning. In de bijlage zijn de nadere inhoudelijke overwegingen opgenomen. 
 
Ontwerp besluit 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en bovenstaande overwegingen de omgevingsvergunning te verlenen. 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag deel uitmaakt van de 
vergunning en onder de in bijlage opgenomen voorschriften. De gevraagde omgevingsvergunning 
wordt verleend voor de volgende activiteit: 
 

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 a Wabo). 
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Zienswijzen en adviezen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Beter Benutten 380 kV/ Eindhoven-Maasbracht 
Postbus 111 
9200 Drachten.  
 
 
Nederweert, 3 oktober 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nederweert, 
Namens dezen, 
Afdeling Dienstverlening, 
 
 
 
J. Horijon 
 
 

 
 
 
 
Bijlagen: 

- Overwegingen en voorschriften 
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BIJLAGE OVERWEGINGEN EN VOORSCHRIFTEN  

1 Overwegingen 
 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

1.1 Het bouwen van een bouwwerk 
 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing 
aan deze aspecten heeft plaats gevonden. 
 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen: 
 
De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit. Gelet hierop 
kan de omgevingsvergunning worden verleend. 
 
De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Nederweert. Gelet hierop kan de 
omgevingsvergunning worden verleend.  
 
De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Buitengebied Nederweert”, 
incl. 1e, 2e, 4e, 5e en 6e herziening is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. 
Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend. 
 
De activiteit vindt plaats in een gebied waar conform de ‘Welstandsnota gemeente Nederweert 2020’ 
geen welstandscriteria van toepassing zijn. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden 
verleend.  
 
Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten 
aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

2 Voorschriften 
 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

2.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk 
 

1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en 
van de Bouwverordening van de gemeente Nederweert en de krachtens die regelingen 
gestelde nadere regels. 

 
2. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de 

bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze 
gegevens ter inzage worden gegeven. 

 
3. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de 

bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken. 
 
4. Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de 

vergunning intrekken. 
 
5. De volgende werkzaamheden moeten aan een medewerker van team Toezicht en Handhaving 

worden gemeld: 
a. Aanvang van het werk, ten minste 7 dagen voor start van het werk; 
b. Leggen van funderingen, ten minste 7 dagen voor aanvang; 
c. Storten van beton, ten minste 7 dagen voor aanvang; 
d. Eind van de werkzaamheden, uiterlijk op de dag van beïndiging van het werk.

 


