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Omgevingsvergunning 
 

             Documentnummer: D-21-2200310 

 

 

Aanvraag 

Wij hebben op 16 juli 2021 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van TenneT TSO, met omschrijving: "het constructief aanpassen van drie 

bestaande 380 kV hoogspanningsmasten, mastnummers 50, 51 en 52". Deze aanvraag gaat over de locatie: 

kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie T, nummer 1292. 

 

Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-21-394467 

 

De volgende activiteit is aangevraagd: 

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) 

 

Bevoegd gezag 

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met 

hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

 

Beschikking 

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te 

verlenen voor de volgende activiteit: 

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) 

 

Bijlagen 

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld 

die onderdeel uitmaken van deze beschikking. 

 

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor de beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt 

(bijlage B). In die bijlage zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover van toepassing, 

de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd. 

 

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking. 

 

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 Krimpen aan den IJssel- 

Geertruidenberg, gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de Minister 

van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 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. 
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Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor BBB 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg. 

Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.   

De Minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Beter Benutten Bestaande  

380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg bevorderd. Onderhavig besluit is  als volgt voorbereid: 

- op 30 september 2021 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 

Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen. 

- op 30 september 2021 is door de Minister van EZK een ontwerp van het besluit  aan TenneT TSO 

gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 ter 

inzage gelegen in het Gemeentekantoor van Sliedrecht ; 

- er zijn 2 digitale informatieavonden georganiseerd, op 12 en 14 oktober 2021.  

 

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 van EZK bekendgemaakt. Tevens doet de minister van 

EZK 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. 

 

Zienswijzen 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerp-besluiten voor het 

Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel- Geertruidenberg zijn 3 zienswijzen over de 

ontwerpbesluiten naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling 

van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die 

niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. 

 

De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, 

onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het 

onderhavige besluit aan te passen. 

 

Advies over de aanvraag 

Op grond van artikel 6.2 van het Bor, is de Welstandscommissie aangewezen als adviseur. Wij hebben het advies 

van deze adviseur ontvangen en in de beschikking verwerkt. 

 

Volledigheid aanvraag 

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning 

moeten worden ingediend. Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig. 

 

Daarnaast ontbreken er nog stukken, die op grond van de Mor weliswaar zijn vereist, maar later ter beoordeling 

mogen worden ingediend. Deze "uitgestelde indieningsvereisten" hebben wij uitgewerkt in de activiteitgebonden 

bijlagen. 

 

Inwerkingtreding beschikking 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag nadat de beschikking 

overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Awb ter inzage is gelegd. 
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Beroep instellen 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen. Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep 

instellen als zij een zienswijze hebben ingediend. Iedereen kan beroep instellen voor zover niet kan worden 

verweten dat geen zienswijze is ingediend. Dat is onder meer het geval als het definitieve besluit is gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerpbesluit en het beroep op die wijziging betrekking heeft.  

 

Beroep kan wordt ingesteld 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 begint op de dag nadat de 

besluiten ter inzage zijn gelegd. 

 

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning 

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of 

gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen. 

In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen. 

 

Ondertekening 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht, 

namens dezen, 

 

M.C. van Gemert-Rijken 

Waarnemend unitmanager van Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

 

 

Deze beschikking is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend. 

 

 

Besluitdatum:  21 december 2021 



 

 4 

Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag  

 die is geregistreerd onder nummer: Z-21-394467 

 

 

 

Gegevens en bescheiden 

Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en 

aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden. 

De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden 

hieronder niet vermeld. 

 

- Aanvraaggegevens d.d. 16 juli 2021; 

- Begeleidend schrijven aanvraag omgevingsvergunning, d.d. 16 juli 2021; 

- Overzichtskaart, d.d. 5 juli 2021; 

- Tekeningnummer 002.589.20 blad 1 t/m 7, overzicht en spanvelden, d.d. 9 juli 2021; 

- Archeologisch onderzoek gemeente Dordrecht, d.d. 5 juli 2021; 

- Rapportnummer 20-0345 revisie 2, uitgangspuntenrapport, d.d. 8 juli 2020; 

- Rapportnummer 21-1093 revisie 0, KIJ-GT380- rapportage mast S+75 & S+75T, d.d.5 juli 2021; 

- Rapportnummer 21-1094 revisie 0, KIJ-GT380-rapportage mast TB+6, d.d. 5 juli 2021; 

- Rapportnummer 20-1250 revisie 3, KIJ-GT380-rapportage fundaties S+4, S+12 t/m S+48 en hoekmasten, d.d. 

13 juli 2021; 

- Rapportnummer 20-1533 revisie 2, KIJ-GT380-rapportage fundaties S+18 II, S+30, S+75 en S+95, d.d. 6 juli 

2021;  

- Overzicht KIJ-GT 380 kV, overzicht maatregelen per mast, d.d. 16 juli 2021; 

- Rapportage toetsing Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland, d.d. 13 juli 2021; 

- Kopie aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming, d.d. 16 juli 2021. 
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Bijlage B  Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 

 geregistreerd onder nummer: Z-21-394467 

 

 

 

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, 

verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit: 

 

Bouwen  (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo) 

Deze activiteit gaat over het constructief versterken van drie 380 kV hoogspanningsmasten te Dordrecht, 

kadastraal sectie T, nummer 1292. Het betreft de mastnummers 50, 51 en 52.  

 

Overwegingen 

BOUWBESLUIT 

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel 

is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften. 

 

BESTEMMINGSPLAN 

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch". De aanvraag valt binnen de bestemming "Natuur-1", de  

dubbelbestemming "Leiding-Hoogspanningsverbinding", de dubbelbestemming "Waarde- Archeologie-3" en 

dubbelbestemming "Waterstaat-Waterstaatkundige functie" Naar ons oordeel past de aanvraag binnen de 

aangegeven bestemmingen en voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels. 

 

BOUWVERORDENING 

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons 

oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde 

voorschriften. 

 

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND 

De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 2 augustus 2021 voor advies voorgelegd aan de 

Welstandscommissie. Deze commissie heeft aangegeven dat de aanpassingen in lijn zijn met het bestaande 

uiterlijk en is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, 

zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in 

strijd is met redelijke eisen van welstand.  

Wij hebben ingestemd met het advies van de Welstandscommissie. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

Op 16 juli 2021 is door u een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) ingediend bij bevoegd 

gezag Wnb. Omdat deze aanvraag apart is ingediend bij bevoegd gezag is een verklaring van bedenkingen op 

basis van 2.27 Wabo dan ook niet nodig. Wij attenderen u erop dat met de werkzaamheden waarop deze 

omgevingsvergunning betrekking heeft, niet kan worden gestart voordat de vergunning/ontheffing Wet 

natuurbescherming is verleend. 

 

CONCLUSIE 

Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 
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Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 

gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is 

daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking. 

 

2. De hieronder opgesomde stukken dienen, op grond van artikel 2.7 van de Mor, uiterlijk binnen een  

 termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van desbetreffende handeling worden overgelegd: 

 Stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid: 

 

1. Uitvoeringsontwerp / tekeningen en berekeningen mastfunderingen (waarschijnlijk niet van 

toepassing voor Dordrecht); 

2. Uitvoeringsontwerp tekeningen en berekeningen mastlichamen; 

3. Detailberekeningen van de constructieve aanpassingen; 

4. Geotechnisch onderzoek met –advisering. 

 

 Deze "later in te dienen stukken" dienen (schriftelijk) bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  

 (Postbus 5550, 3300 AN Dordrecht) te worden ingediend. 

 Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, moet de vergunninghouder een schriftelijk verklaring hebben  

 ontvangen waarmee de stukken van desbetreffende handeling zijn goedgekeurd. 

 

3. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden is een afschrift van de omgevingsvergunning op het 

terrein aanwezig.  

 

4. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient  

 dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of  

 per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

   t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B 

  Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 

 Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-21-394467 

 

5. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient  

 dit schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of  

 per post aan: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

   t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B 

  Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 

 Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-21-394467 

 

 Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang  

 die 'gereedmelding' niet schriftelijk is gedaan. 

 

6. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden  

 van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen.  

 Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld. 

 

 

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het  

 gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden. 

 In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 

mailto:bouw-sloop@ozhz.nl
mailto:bouw-sloop@ozhz.nl
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1. Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn (6 weken) voordat u van deze  

 omgevingsvergunning gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking. 

 

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met  

 eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het  

 veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. 

 Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz.  

 Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning  

 zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn. 

 

 Deze vergunning sluit bijvoorbeeld niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de (omgevings-) 

 vergunning en/of melding die u mogelijk nodig heeft voor: 

 -  het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. 

 U kunt daartoe contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 078. 

 

 Deze vergunning sluit niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de vergunning  

of melding op grond van de Waterwet die u mogelijk nodig heeft voor werkzaamheden in de buurt van 

een dijk, water of een weg in beheer van Rijkswaterstaat. 

 

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 

 Dit kan onder meer indien: 

 - de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; 

 - gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning; 

 - niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld; 

 - de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

  nageleefd; 

 - de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn  

  of worden nageleefd. 

 

4. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen 

 aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag 

 omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften 

 over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw 

 verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met  

 de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in  

 afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd. 

 

5. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van  

 de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente: 

 Cluster Wijken, team Bereikbaarheid, telefoon 14 078. 

 Voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte heeft u een APV-vergunning "gebruik openbare  

 ruimte" nodig. U vraag deze aan via de website van de gemeente Dordrecht. 

 

6. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact  

 worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. 

 U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht. 

 


