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Burgemeester en wethouders hebben op 19 augustus 2022 een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning ontvangen voor het opwaarderen van de bestaande landelijke 380 kV kring. 

De aanvraag gaat over de hoogspanningsmasten 108 t/m 112 en 122 t/m 124 op de percelen, 

plaatselijk bekend omgeving  Eendenpoel, Goorsedijk en Heiderschoor, kadastraal bekend K 132, K, 

128, K484, K16 K 74L25 en L1787. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17711358631. 

Ontwerpbesluit 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De omgevingsvergunning zal worden verleend onder de bepaling dat de stukken in bijlage 1 

integraal deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning zal worden verleend voor: 

• Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo). 

 

Voorwaarden 

Aan de omgevingsvergunning worden geen specifieke voorschriften verbonden.  

• cultuurtechnische herstelwerkzaamheden rondom mast 110 dienen te worden  beperkt tot de 

bovenste 20 cm, omdat eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen kunnen voorkomen 

vanaf deze diepte 

 

Gevolgde procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst voor de activiteit ‘Bouwen’, aan artikel 2.10 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

In artikel 20a, eerst 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 een van de besluiten die nodig zijn voor Beter Benutten Bestaande 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: 
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- Op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huis bladen; 

- op [datum] is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan TenneT 
TSO B.V. 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 

 

Overwegingen 

Aan dit ontwerpbesluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

Welstand 

Het bouwwerk ligt in een welstandsvrij gebied (Welstandsnota 4 november 2013) 

 

Activiteit Bouwen 

De aanvraag ligt in het gebied waar de regels van bestemmingsplan ‘buitengebied Geldrop-Mierlo’ 

gelden. Verder gelden ter plaatse het ‘paraplubestemmingsplan huisvesting” en het ‘parapluplan 

Parkeren Geldrop-Mierlo’ De gronden zijn gelegen op de bestemmingen  agrarisch, agrarisch met 

waarden 3’ ‘recreatie’ ‘ en de dubbelbestemmingen ‘leiding hoogspanning’ ‘waterstaat Attentiegebied 

EHS’ ‘waarde archeologie 3’, ‘waarde Archeologie 4’ en ‘waarde archeologie 5’. 

• Het bouwwerk voldoet aan de beheersverordeningen c.q. het bestemmingsplannen.  

• Het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 

• Het bouwwerk voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening.  

 

Zienswijzen en adviezen 

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 

 

Geldrop, dinsdag 11 oktober 2022 

Namens burgemeester en wethouders, 
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Joop van der Vleut 

Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling 

Afdeling Ruimte 

 

 
 

Bijlage(n): 

1. Documenten behorende bij het ontwerpbesluit  
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BIJLAGE 1 
 

DOCUMENTEN HORENDE BIJ HET ONTWERPBESLUIT: 

 

 

Documentnaam        Indieningsdatum 

Publiceerbare aanvraag       19 augustus 2022 

01 220722  overzichtskaart       19 augustus 2022 

02 Spanveldschema-MBT EHV380 nieuwe situatie    19 augustus 2022 

03 MBT-EHV overzicht maatregelen per mast     19 augustus 2022 

04 Natuuronderzoek MBT- EHV380-D1       19 augustus 2022 

05 MBT-EHV 010-01 aanvraag ontheffing Wnb      19 augustus 2022 

06 milieukundig bodemonderzoek MBT-EHV D0-150722   19 augustus 2022 

07 Grondmechanisch rapport Geldrop – Mierlo     19 augustus 2022 

08 Archeologisch bureau onderzoek Geldrop -Mierlo    19 augustus 2022 

09 Archeologisch IVO Geldrop-Mierlo      19 augustus 2022 

10 Uitgangspuntenrapport Rev-2 MBT- EHV     19 augustus 2022 

11 Rapportage fundatie Enkelpaals Rev3 MBT-EHV    19 augustus 2022 

12 Rapportage fundatie meerpaals Rev2 MBT-EHV    19 augustus 2022 

13 Rapportage mastconstructie S0 en SOT     19 augustus 2022 

14 Rapportage mastconstructie S0c      19 augustus 2022 

15 Rapportage mastconstructie S0 xs en S0 xcT    19 augustus 2022 

16 Rapportage mastconstructie S9 mast 112 en 113    19 augustus 2022 
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