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Aanvraag omgevingsvergunning 

Op 19 augustus 2022 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 

het Opwaarderen 380 kV-verbinding Maasbracht-Eindhoven (MBT-EHV), aan de 

Molendijk (ongenummerd) kadastraal bekend Tongelre A 1586. Wij hebben de aanvraag 

geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2022-001150. 

 

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. 

 

http://www.eindhoven.nl/
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Zienswijze 

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  

 

Motivering 

De motivering vindt u verderop in dit besluit. 

 

Wij hebben de aanvraag beoordeeld 

Dat deden we volgens: 

• de artikelen 2.10 tot en met 2.21 en 3.7 van de Wabo; 

• het Besluit omgevingsrecht (Bor);  

• de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

 

Benodigde gegevens na vergunningverlening 

We hebben nog een aantal gegevens van u nodig. Namelijk: 

• definitieve constructieve werktekeningen met bijbehorende berekeningen 

 

Deze gegevens moeten uiterlijk drie weken voor de start van de werkzaamheden zijn 

ingediend. Met de uitvoering van het project mag niet eerder worden begonnen dan dat 

deze zijn goedgekeurd. 

 

Bouwkosten 

Wij hebben de bouwkosten vastgesteld op: € 62.956,30 inclusief BTW. 

 

Samenhang 

Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de burgemeester en wethouders van Eindhoven, 
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Inhoudsopgave  

 

Motivering besluit  

 

• Bouwen 
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Motivering besluit 

 

 

Bouwen 

 

 

Wij verlenen de omgevingsvergunning 'bouwen' 

Dit besluit nemen wij volgens artikel 2.1, lid 1, onder a en artikel 2.10 van de Wabo. 

 

Aan deze vergunningen verbinden wij de volgende voorschriften: 

 

Bouwbesluit 

Algemeen 

Er moet worden gebouwd volgens Bouwbesluit 2012. 

 

Constructieve veiligheid 

Van alle ingediende constructieve stukken is alleen de hoofdopzet beoordeeld.   

Deze stukken dienen echter nog nader te worden beoordeeld. In verband hiermee heeft 

het de voorkeur om 6 weken voor de start van de uitvoering een startmelding te 

ontvangen, overeenkomstig het advies gegeven in ³Compendium Aanpak Constructieve 

Veiligheid´.   

De constructieve werktekeningen met bijbehorende berekeningen van alle constructieve 

delen van het bouwwerk dienen, tijdig, uiterlijk 3 weken voor de uitvoering van de 

desbetreffende handeling ingediend te worden. Met de start van deze handeling mag 

pas worden begonnen nadat de daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden 

zijn getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat wordt voldaan aan 

de gestelde eisen en als zodanig zijn gewaarmerkt.  

 

Bouwafval 

Het bouwafval moet worden gescheiden en afgevoerd volgens afdeling 8.2 van het 

Bouwbesluit. 

 

Beoordeling van de aanvraag  

Wij hebben beoordeeld of de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit en het geldende 

bestemmingsplan.  

 

Bouwbesluit 

Het project voldoet aan de technische eisen van het Bouwbesluit als voldaan wordt aan 

de bovengenoemde voorschriften.  

 

Bestemmingsplan 

Het project ligt in het gebied waar het bestemmingsplan Buitengebied geldt. Het project 

voldoet aan de regels van het bestemmingsplan. 

 

  


