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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen  

Omgevingsvergunning 
HZ_WABO 2022-0721 

geen Team Vergunningen, (0527) 63 3911 

 

Beste heer Terluin, 
 
Op 7 april 2022 vroeg u een omgevingsvergunning bij de gemeente aan. U wilt de bestaande 
hoogspanningsmasten tracé NOP ENS-ZL langs de Ramsweg en de Zwartemeerweg te Ens 
aanpassen. U vraagt de vergunning aan voor de activiteit bouwen. 
 
U ontvangt een omgevingsvergunning 
Uw aanvraag voldoet aan de eisen om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarom verleen ik u een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het aanpassen van de bestaande 
hoogspanningsmasten tracé NOP ENS-ZL.  
 
Beroepsprocedure 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met de ingang van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd. Een niet-belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht op het 
ontwerp van het desbetreffende besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet 
of niet tijdig heeft gedaan, kan ook beroep instellen. 
 
Locatie 
Het gaat in deze vergunning om de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder: 
    mast nummers 

- sectie C, nr. 2742,  006 

- sectie C, nr. 2424,  003 

- sectie C, nr. 3761,  001 

- sectie C, nr. 3549,  002 

- sectie C, nr. 3283,  004 

- sectie C, nr. 3138,  005 

- sectie C, nr. 3578, 005a 

- sectie C, nr. 3976,  007 

- sectie C, nr. 893,  008 

- sectie C, nr. 2019,  009 

- sectie C, nr. 2113,  010 

- sectie C, nr. 976 en  011 

- sectie C, nr. 3597. 012 
 

 



 
 

 

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. 
 
Beschrijving van het project 
Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is het noodzakelijk om naast de 
nieuwbouw van verbindingen bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat een grotere  
transportcapaciteit mogelijk wordt gemaakt. Om die reden is TenneT voornemens de bestaande 
landelijke 380 kV ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, op te waarderen. Dit 
gebeurt binnen het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV. Binnen het betreffende programma 
valt ook het deelproject Opwaardering 380 kV-verbinding Ens - Zwolle (ENS-ZL). 
 
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 samen als volgt 
voorbereid: 

− Op 23 juni 2022 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen;  

− op 23 juni 2022 is door de minister voor Klimaat en Energie een ontwerp van het besluit aan 
TenneT TSO gezonden; 

− het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 24 juni tot en met donderdag 4 augustus 2022 ter 
inzage gelegen bij het gemeentehuis in Kampen. 

− er is 1 informatieavond georganiseerd, op 7 juli 2022, waarbij de mogelijkheid werd geboden 
mondelinge 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 regionale dagbladen en langs elektronische weg. 
Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk 
geïnformeerd. 
 
Behandeling zienswijze 
Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de 
ontwerpbesluiten voor het Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens-Zwolle is in totaal 1 zienswijze over 
de ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Op het ontwerp van dit besluit is geen zienswijze ingediend. 
 
Toetsing 
Ik heb de besluitvormingsprocedure uitgevoerd volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide procedure. Ik heb de aanvraag getoetst aan:  

- de Wabo; 

- het Besluit omgevingsrecht (Bor);  

- de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  
 
U leverde gegevens aan 
Voor deze vergunning diende u de gegevens bij mij in volgens artikel 2.8 Wabo. Deze gegevens heb 
ik nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen (ontvankelijkheid). U leest deze regeling in 
paragraaf 4.2 van het Bor. De regeling is verder uitgewerkt in de Mor. 
 



 
 

 

Uw aanvraag is ontvankelijk 
Ik heb genoeg informatie van u gekregen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit betekent 
dat uw aanvraag ontvankelijk is. Ik heb uw aanvraag in behandeling genomen.  
 
Het college is het bevoegd gezag 
Het college van burgemeester en wethouders mag deze vergunning verlenen. Dat baseer ik op:  

− de omschrijving van het project; 

− artikel 2.4 van de Wabo;  

− hoofdstuk 3 van het Bor met bijlage. 
Het voorgenomen project valt onder de Rijkscoördinatieregeling. De minister voor Klimaat en Energie 
is daarvoor de project minister en het coördinerend bevoegd gezag. 
 
Dit zijn de overwegingen 
Projectomschrijving  
De aanvraag heeft betrekking op het aanpassen van bestaande hoogspanningsmasten tracé NOP 
ENS-ZL. 
 
Voor de activiteit bouwen 
U heeft een vergunning nodig voor het bouwen van een bouwwerk. Dit leest u in artikel 2.1, eerste lid 
onder a van de Wabo.  
 
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, de 
“Beheersverordening Landelijk gebied” en de redelijke eisen van welstand. Dat deed ik volgens artikel 
2.10 van de Wabo. 
 
Bouwbesluit 2012 
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen in het Bouwbesluit 2012. 
 
Bouwverordening 
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Beheersverordening Landelijk gebied 
De hoogspanningsleiding is niet in strijd met de Beheersverordening Landelijk gebied. In deze 
beheersverordening is geregeld dat de regeling zoals opgenomen in planteksten Landelijk gebied 
2004 hier geldt. In artikel 23 van deze planteksten is geregeld dat de gronden waarop een 
hoogspanningsleiding is aangeduid, gebruikt mogen worden ten behoeve van deze leiding. Op deze 
gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de betreffende leiding worden gebouwd. De 
aanvraag heeft betrekking op de aanpassing van de bestaande masten ten behoeve van de 
hoogspanningsleiding. 
 
Welstand 
Ik heb de aanvraag niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. De reden is dat er voor dit 
gebied geen welstandscriteria gelden. 
 
Besluit 
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom besluit ik, gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 
van de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

− het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1, lid 1 onder a). 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de navolgende door u ingediende 
stukken en bijlagen en de in dit besluit genoemde voorschriften deel uitmaken van de vergunning. 
 
  



 
 

 

Documenten 
Bij de aanvraag verstrekte u ons de volgende documenten: 

• 2__Kadastraal_Mastenboek_v8_2_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 3__Overzicht_masten_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 4_1_DO_Mast_EC-3_R_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 4_2_DO_Mast_HB-3_R_X_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 4_3_DO_Mast_HC-3_RC_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_1_1_EC-3_RX_Mast_1_Detailberek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_1_2_EC-3_RX_Mast_1_Lijsten_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_1_3_RX_Mast_1 (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_1_4_EC-3_RX_Mast_1_Overzichtstek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_2_1_HB-3_RX_Mast_6_Overzichtstek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_2_2_HB-3_RX_Mast_6_Onderdeeltek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_2_3_HB-3_RX_Mast_6_Lijsten_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_2_4_HB-3_RX_Mast_6_Detailberek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_3_1_HC-3_RII_Mast_10_Overzichtstek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_3_2_HC-3_RII_Mast_10_Onderdeeltek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_3_3_HC-3_RII_Mast_10_Lijsten_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 5_3_4_HC-3_RII_Mast_10_-_Detailberek_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 6__Archeologie_Noordoostpolder_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 7__Verk_Natuuronderz_ZL-ENS_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 8__Voortoets_werkzaamh_Zwolle-Ens_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 8_1_Voortoets_onderhoudspad_mast_12_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• 1__begeleidend_schrijven_Nop_pdf (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• ENS-ZL Aanpassen bestaande hoogspanningsmasten NOP (ontvangen d.d. 07-04-2022) 

• ingekomen brief 12april2022 Ministerie EZ en Klimaat (ontvangen d.d. 13-04-2022) 

• 4_4_DO_Mast_HC-3_R_pdf (ontvangen d.d. 23-05-2022). 
 

Deze stukken maken deel uit van de vergunning.  
 
U heeft verzocht om toepassing van artikel 2.7 van het Mor. Ik heb dit opgenomen in de voorschriften  
behorende bij de vergunning. 
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Team Vergunningen van cluster  
Vergunningen, toezicht en handhaving. Het telefoonnummer is (0527) 63 39 11. Of stuur een e-mail 
naar: info@noordoostpolder.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
mevrouw M.E. Wierstra  
manager Vergunningen, toezicht en handhaving 
 

 
 
  



 
 

 

Voorschriften bij vergunning het aanpassen van bestaande hoogspanningsmasten tracé NOP 
ENS-ZL/HZ_WABO 2022-0721 
 
Voor de activiteit bouwen 

1. U meldt de start van het werk bij ons. Dat doet u minimaal 2 werkdagen voordat u met het 
werk begint. Dit geldt ook voor ontgravingswerkzaamheden. Hiervoor stuurt u een e-mail naar: 
handhaving@noordoostpolder.nl. 

2. U meldt de start van heiwerk bij ons. Dat doet u minimaal 1 dag voordat u met het heiwerk 
begint. Uiterlijk 2 werkdagen nadat het heiwerk klaar is, overlegt u ons een kalenderstaat.  

3. Minimaal 2 dagen van tevoren krijgen wij gelegenheid om:  

− de wapening te controleren voordat beton wordt gestort; 

− uit het zicht komende (staal-)constructies te controleren; 

− uit het zicht komende riolering te controleren.  
4. Uiterlijk op de dag waarop het gebouw klaar is, meldt u dit aan ons. 
5. Als u gebruik maakt van de openbare ruimte (bouwplaats situering), of als u (tijdelijk) gebruik 

maakt van de openbare weg, moet u 4 weken van tevoren contact op nemen met de 
gemeentewerf. Dit kan via gemeentewerf@noordoostpolder.nl, hierbij moet ook een schets 
aangeleverd worden van de bouwplaats. 
 

Nog nader in te dienen stukken 
De volgende onderdelen dienen uiterlijk 8 weken voor uitvoering van het betreffende onderdeel 
ingediend te worden via het Omgevingsloket (OLO).  
 

− De definitieve bouwplaats inrichtingen en bouwveiligheidsplannen per werklocatie. 

 
De bovengenoemde stukken moeten gezien, gecontroleerd en geaccordeerd zijn door de 
coördinerend constructeur (middels een akkoordstempel). Wij verwijzen u naar het document: 
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid EN het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV). 
Nadat de constructeur van de gemeente de stukken heeft goedgekeurd, mogen de betreffende 
werkzaamheden uitgevoerd worden. U ontvangt per mail bericht wanneer/of de stukken goedgekeurd 
zijn, eerder mag u nog niet beginnen met het betreffende onderdeel. 
 
Algemene informatie 
1. U zorgt dat op de bouwlocatie altijd aanwezig zijn:  

− de omgevingsvergunning; 

− andere vergunningen en ontheffingen; 

− het bouwveiligheidsplan; 

− eventuele aanschrijvingen volgens de Wabo.  
Deze gegevens stelt u ook ter beschikking aan de ambtenaren van het cluster Vergunningen, 
toezicht en handhaving. 

2. Wij kunnen de omgevingsvergunning intrekken. Dat kan onder andere in de volgende gevallen 
voor de activiteit bouwen:  

− U bent binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, nog niet met 
het werk begonnen.  

− U heeft binnen 26 weken nadat de vergunning onherroepelijk is geworden alleen nog 
maar loopings- en grondwerken uitgevoerd. Of u heeft alleen voorbereidend werk 
uitgevoerd. 

− U heeft het werk 26 weken lang gestaakt. En u bent het werk niet opnieuw begonnen.  

− U heeft de vergunning gekregen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens. 
Let op:  
Voor de andere Wabo-activiteiten geldt een termijn van 3 jaar in plaats van 26 weken. Heeft een 
Wabo-vergunning betrekking op bouwen en een andere activiteit? Dan is de termijn voor alle 
activiteiten 3 jaar. Dit leest u in artikel 2.33 lid 2 onder a. van de Wabo. 

3. U kunt een (deel van een) nieuw of helemaal vernieuwd gebouw alléén in gebruik nemen of geven 
als:  

− u het bouwwerk schriftelijk gereed heeft gemeld bij ons; 

− u heeft gebouwd volgens de omgevingsvergunning. 
4. Meldingen van de start van de bouw, heiwerkzaamheden en het afronden van de 

bouwwerkzaamheden kan via handhaving@noordoostpolder.nl. 
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Overige informatie bij vergunning het aanpassen van bestaande hoogspanningsmasten tracé 
NOP ENS-ZL/HZ_WABO 2022-0721 
 
Voor de omgevingsvergunning betaalt u leges 
U ontvangt voor de legeskosten een aparte nota van ons. Bij deze nota leest u ook hoe u eventueel 
bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de leges en de grondslagen die hiervoor gelden. 
 
In het Burgerlijk Wetboek staan rechten en plichten van burgers  
Deze kunnen ervoor zorgen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken. Ook kunnen er naast deze 
vergunning nog andere toestemmingen en/of voorzieningen nodig zijn waarover wij u niet hebben 
kunnen informeren, maar die er wel voor kunnen zorgen dat u geen gebruik kunt maken van deze 
vergunning. 
 
 
 


