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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1994763

Aanvraagnaam Omgevingsvergunning kabel Northgodreef Noordwijk

Uw referentiecode 715014

Ingediend op 16-10-2015

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Omgevingsvergunning geringe afwijking kabel Northgodreef
nabij Duinweg (oostzijde rotonde).

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Noordwijk

Bezoekadres: Voorstraat 42
2201 HW  Noordwijk

Postadres: Postbus 298
2200 AG  Noordwijk

Telefoonnummer: 071-3660000

Faxnummer: 071-3620021

E-mailadres algemeen: vergunningen@noordwijk.nl

Website: www.noordwijk.nl

Contactpersoon: Kitty Warmerdam

Behoort bij het besluit van
kenmerk 2016000384

J. Smits
Hoofd afdeling Reguleren

Omgevingsdienst WestHolland

 31 maart 2016
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2015.03 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 24478874

Vestigingsnummer 000020280114

Statutaire naam Q10 Offshore Wind BV

Handelsnaam Q10 Offshore Wind BV

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters R.M.

Voorvoegsels -

Achternaam Dijkstra

Functie Project Director

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3068 AV

Huisnummer 5

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Marten Meesweg

Woonplaats Rotterdam

4 Correspondentieadres

Adres Marten Meesweg 5

3068 AV Rotterdam

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0620703944

Faxnummer -

E-mailadres ruben.dijkstra@eneco.com
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Formulierversie
2015.03 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 08156154

Vestigingsnummer 000017968313

Statutaire naam Pondera Consult B.V.

Handelsnaam Pondera Consult B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters JFW

Voorvoegsels -

Achternaam Rijntalder

Functie Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7556 PE

Huisnummer 49

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Welbergweg

Woonplaats Hengelo

4 Correspondentieadres

Postbus 579

Postcode 7550 AN

Plaats Hengelo

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 074 2780884

Faxnummer -

E-mailadres m.jaspersfaijer@ponderaconsult.com
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Noordwijk

Kadastrale gemeente Noordwijk

Kadastrale sectie M

Kadastraal perceelnummer 3448

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Houder van opstalrecht

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Zie bijlage 1
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2015.03

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie Bijlage 1

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie Bijlage 1

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie Bijlage 1

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie Bijlage 1

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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2015.03

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Zie bijlage VI

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Zie bijlage VI

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

II-MER-beoordelings-
besluit_PDF

II-MER-beoordelings-
besluit.PDF

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

16-10-2015 In
behandeling

III-Ecologisch
werkprotocol

III-Ecologisch
werkprotocol en
controlebezoek-.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

16-10-2015 In
behandeling

IV-Voortoets onshore
trace luchterduinen

IV-Voortoets onshore
trace luchterduinen.-
pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

16-10-2015 In
behandeling

V-ENSOL-magneetveld-
berekeningen

V-ENSOL-
Luchterduinen
magneetveldber-
ekeningen.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

16-10-2015 In
behandeling

Bijlage VIa TP13149-R-
X-71_004-A_pdf

Bijlage VIa TP13149-
R-X-71_004-A.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

16-10-2015 In
behandeling

Bijlage VIb - earthing
cable

Bijlage VIb -
131-2325-30 1x150
earthing cable.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

16-10-2015 In
behandeling

Bijlage VIc - 2012-06-
O054-600-2

Bijlage VIc - 2012-06-
O054-600-2.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren

16-10-2015 In
behandeling

VIIa IDDS Archeologie
rapport 2012_pdf

VIIa IDDS
Archeologie rapport
2012.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

16-10-2015 In
behandeling

VIIb IDDS
Noodzaakonderzoek
2015_pdf

VIIb IDDS
Noodzaakonderzoek
2015.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren

16-10-2015 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Volledig ondertekende
machtiging

Volledig
ondertekende
machtiging.pdf

Anders 16-10-2015 In
behandeling

Uittreksel KvK_pdf Uittreksel KvK.pdf Anders 16-10-2015 In
behandeling

Bijlage VI
Aanlegvergunning MOF-
locatie

Bijlage VI
Aanlegvergunni-
ng MOF-locatie
LUD gemeente
Noordwijk.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Anders

16-10-2015 In
behandeling

Bijlage 1 toelichting en
GROB

Bijlage 1 toelichting
en GROB afwijking
Northgodreef -
Noordwijk.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

16-10-2015 In
behandeling
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Formulierversie
2015.03 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

1
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

De aanleg van het onshore kabel tracé van het offshore windpark Eneco Luchterduinen is in 

nauw overleg met de betrokken overheden uitgevoerd. Vanwege verschillende redenen is het 

tracé op enkele ondergeschikte punten niet binnen de regels en verbeelding van het 

rijksinpassingsplan ‘Kabeltracé Luchterduinen’ aangelegd. Meestal zijn de deze afwijkingen op 

verzoek van betrokken instanties, zoals gemeenten of TenneT doorgevoerd.  

 

Bij  één van deze afwijkingen is een zogenaamde MOF-locatie aangelegd, waarbij 

aardingskabels en een betonput zijn aangelegd binnen de afstand van 3 meter tot aan de 

plangrens. Het is mogelijk dat deze aardingskabels  - omdat de hoogspanningskabel niet aan 

de liggingsvoorwaarden van het RIP voldoet – derhalve niet dienen ter uitvoering van het 

inpassingsplan (zie hierna §1.3.1 ), waardoor in strikte zin voor de aanleg van deze 

aardingskabels een omgevingsaanlegvergunning benodigd is. Daarnaast bevindt een deel van 

de aardingskabels en de aardingsbox zich buiten de grenzen van het inpassingsplan. Om deze 

redenen wordt naast de omgevingsafwijkingsvergunning tevens een omgevingsaanleg-

vergunning aangevraagd. Het gaat hierbij niet om de aanleg van een hoogspanningskabel van 

150kV of meer, waardoor deze niet als ruimtelijk relevant wordt gezien.  

 

De initiatiefnemer verzoekt het bevoegd gezag dan ook om een omgevingsvergunning voor 

Werk of werkzaamheden uitvoeren, binnen de plangrenzen van het inpassingsplan ‘Kabeltracé 

Luchterduinen’ zoals vastgesteld in 2012 en binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan 

‘Grashoek’ van de gemeente Noordwijk.  

1.1.1 MOF – locatie  

De lengte waarin hoogspanningskabels aangelegd kunnen worden zijn in hoofdzaak beperkt 

door de lengte welke op een haspel past welke per weg te transporteren valt. Om verschillende 

lengtes aan elkaar te verbinden worden zogenaamde moffen toegepast welke in het veld 

aangebracht worden. In een mof worden de geleiders gekoppeld met daaromheen isolatie om 

de kabel af te schermen van de omgeving. Een MOF betreft dan ook de afsluiting van deze 

verbinding van de kabels, aangezien deze gedeeltelijk van de beschermende mantel moeten 

worden gestript, om zodoende de kabels te kunnen verbinden. Het doel van een mof is om 

zowel elektrisch als mechanisch vergelijkbare eigenschappen te hebben als de kabels welke 

verbonden worden. 

 

Een MOF wordt schematisch weergegeven in figuur 1.1. Het meest links gelegen deel betreft 

de horizontaal gestuurde boring onder de duinen, waarna de verbinding tussen ‘section 1’ en 

‘section 2’ wordt gemaakt. Deze verbinding is de verbinding die op de hier betreffende MOF-

locatie nabij de rotonde van de Northgodreef – Duinweg is gemaakt, binnen de gemeente 

Noordwijk.  
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Figuur 1.1 schematische weergave onshore kabeltracé Luchterduinen 

 

1.2 Ligging plangebied 

In figuur 1.2 wordt de planlocatie weergegeven.  

 

Figuur 1.1 Ligging plangebied in de gemeente Noordwijk 
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1.3 Juridisch kader 

Zoals aangegeven is het vigerende inpassingsplan ‘Kabeltracé Luchterduinen’ en het 

bestemmingsplan ‘Grashoek' het juridisch kader. Ten behoeve van de ondergrondse 

hoogspanningskabels is voor de breedte van het tracé, inclusief de beschermingszone aan 

weerszijden, de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanning’ opgenomen. Gekozen is voor een 

dubbelbestemming zodat de onderliggende vigerende bestemmingen niet worden aangetast. 

De basis voor deze manier van bestemmen is opgenomen in de ‘werkafspraak PRBP1, januari 

2010, in combinatie met artikel 3.28, lid 3 Wro. Het inpassingsplan maakt dan ook deel uit van 

het vigerende bestemmingsplan. Dit betekent concreet dat de onderliggende bestemmingen 

zoals opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen nog steeds gelden, daar waarin dit 

inpassingsplan een dubbelbestemming zonder enkelbestemming is opgenomen.  

 

In de planregels van het inpassingsplan zijn onder artikel 3.5 de volgende voorschriften 

opgenomen: 

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden  

3.5.1 Verbod In het belang van de hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 3.1 is het, 

behoudens het bepaalde in artikel 3.5.2, verboden op en in de in artikel 3.1 bedoelde gronden 

zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 

uit te voeren:  

a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen of afgraven, 

dieper dan 1 m onder peil;  

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen, dieper dan 1 m onder peil;  

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 

d. diepploegen, dieper dan 1 m onder peil;  

e. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving 

aangegeven, en daarmee verband houdende constructies, dieper dan 1 m onder peil;  

f. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen, dieper dan 1 m onder peil;  

g. het aanbrengen van verhardingen. 

 

3.5.2 Uitzonderingen  

Het verbod als bedoeld in artikel 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;  

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;  

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;  

d. plaatsvinden voordat de hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 3.1 worden 

aangelegd, of;  

e. de uitvoering betreffen van dit inpassingsplan.  

 

 

 

 
1 Een werkafspraak is een tussentijds advies (geldend tot aan wijziging van RO Standaarden) m.b.t. het 
gebruik van de RO Standaarden in geval van onduidelijkheden, discrepanties of fouten. De werkafspraak kan 
nooit de wettelijk verankerde RO Standaarden vervangen. In dit geval luidt de werkafspraak als volgt: “De eis 
dat enkelbestemmingen te allen tijde tezamen vlakdekkend zijn binnen het plangebied geldt niet voor 
inpassingsplannen die alleen iets toevoegen aan of wijzigen in onderliggende bestemmingsplannen.” 
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3.5.3 Toelaatbaarheid 

 De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.5.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:  

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 

hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 3.1;  

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder. 

Bestemmingsplan ‘Grashoek’ gemeente Noordwijk 

De MOF-locatie is tevens gelegen in het bestemmingsplan ‘Grashoek’ van de gemeente 

Noordwijk. De bestemmingen ter plaatse betreffen ‘Weg, voetpad of plein, rijwielpad’ en 

‘Openbaar groen, plantsoen of berm’. De artikelen 7 en 8 van de planvoorschriften betreffen 

beperkingen ten aanzien van bouwwerken, niet van werken, geen bouwwerken zijnde. Derhalve 

is voor de aanleg van de aardingskabels en aardingsbox geen omgevingsaanlegvergunning 

benodigd. 

Aardingskabel 

Op grond van artikel 3.5.1. onder a is voor het aanleggen van andere kabels dan in de 

bestemmingsomschrijving aangegeven én dieper gelegen dan 1 meter onder peil een 

omgevingsaanlegvergunning vereist. De aardingskabels zoals in deze aanvraag opgenomen, 

zijn geen hoogspanningskabels, gelet op de definitie opgenomen onder 1.11 van het 

inpassingsplan. Het spanningsniveau komt in geen geval tot 150kV.  

Uitvoering van het inpassingsplan 

Krachtens het bepaalde in artikel 3.5.2 onder e is geen omgevingsaanlegvergunning nodig in 

geval het gaat om werken of werkzaamheden die de uitvoering betreffen van het 

inpassingsplan. Beargumenteerd kan worden dat hier geen sprake is van een dergelijke 

uitvoering van het inpassingsplan. Ter plaatse van de MOF-locatie wordt afgeweken van het 

inpassingsplan, waardoor in strikte zin geen sprake is van een kabel die wordt aangelegd ter 

uitvoering van het inpassingsplan. Deze argumentatie is de achterliggende reden waarom 

zekerheidshalve een omgevingsaanlegvergunning wordt aangevraagd.  

Toelaatbaarheid 

De aanleg van andere kabels dan bepaald onder artikel 3.5.1 kunnen alleen worden vergund 

als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld onder artikel 3.5.3. Deze toelichting op de 

aanvraag toont aan dat de aanleg van de aardingskabels aan deze voorwaarden voldoet.  

 

1.4 Bevoegd gezag 

De omgevingsaanlegvergunning is geregeld in art. 2.1 lid 1 onder b Wabo en art. 3.5 van het 

inpassingsplan. Voor deze vergunning zijn Burgemeester & Wethouders  het bevoegd gezag 

(op grond van art. 3.1 Wabo).  

 

1.5 Leeswijzer 

In het hierop volgende hoofdstuk wordt het project nader omschreven. In hoofdstuk 3 wordt 

aangetoond dat aan de bepalingen onder toelaatbaarheid wordt voldaan.  
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Inleiding 

Figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied ten opzichte van de rotonde tussen de 

Northgodreef en de Duinweg aan. De MOF betreft de locatie in het zuid-oosten van het 

plangebied.  

 

Figuur 2.1 plangebied van de MOF-locatie 

 

 

De aardingskabels liggen binnen het volgende kadastrale perceel:  

Kadastrale aanduiding 

M 3448 

 

Dit is de kadastrale aanduiding van het perceel waarop een omgevingsvergunning voor werk of 

werkzaamheden uitvoeren wordt aangevraagd. In de volgende paragraaf wordt de MOF-locatie 

kort toegelicht. 

 

 

  

EN-ID: 7 & 8 



Pondera Consult 

 
 

6 

 

 

715014 | Aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van aardingskabels voor het kabeltracé Eneco 

Luchterduinen 

13 oktober 2015 | definitief 

2.2 MOF-locatie 

In figuur 2.2 wordt de MOF-locatie gedetailleerd weergegeven. In deze figuur zijn zowel de 

plangrenzen van het inpassingsplan opgenomen (zwarte stippellijn), de zone waarbinnen de 

hoogspanningsleiding gelegen moet zijn (groen gearceerde zone), de kabel als weergegeven 

naar methode van aanleg; open ontgraving (groen) en een booropstelling (blauw). De 

aardingskabels en de betonput waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd zijn als 

zwarte (doorlopende) lijnen  weergegeven in deze figuur. Het zwarte vierkant in het 

noordoosten betreft de betonput waarbinnen systeemcontroles uitgevoerd kunnen worden 

 

Figuur 2.4 Detail MOF-locatie  

 

 

 

 

  



Pondera Consult 

 
 

7 

 

 

Aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van aardingskabels voor het kabeltracé Eneco Luchterduinen | 715014 

13 oktober 2015 | definitief 

 

3 TOELAATBAARHEID 

3.1 Inleiding 

De technische situatietekening van de aardingskabels zijn opgenomen in bijlage 1. Daarnaast 

zijn de kenmerken van de aardingskabels weergegeven in bijlage 2. De kenmerken van de 

betonput zijn opgenomen in bijlage 3.  

 

3.2 Functie van aardingskabels 

Een hoogspanningskabel bevat een aardscherm. Het primaire doel hiervan is om het 

elektrische veld binnen de kabel te houden. In het geval van een kortsluiting in een kabel 

fungeert het aardscherm ook als medium om de optredende kortsluitstromen te transporteren. 

Deze kortsluitstromen zouden ook via de aarde kunnen lopen, echter bij de toepassing van een 

aardscherm en aardkabels ligt de weerstand vast. In de grond hangt de weerstand onder 

andere af van bijvoorbeeld de grondsoort en het vochtgehalte. Een aardingskabel is nodig om 

de beveiligingen van een kabelverbinding correct en eenduidig in te kunnen stellen zodat zij bij 

de situatie van een kortsluiting de verbinding af kunnen schakelen. Bij de toepassing van 

moffen moeten de aardschermen van beide kabels aan elkaar gekoppeld worden. Dit vindt 

plaats in een aardingskast. Deze kasten worden doorgaans op een afstand van de mof 

geïnstalleerd zodat zij een goede inpassing op de locatie hebben en zo min mogelijk hinder 

veroorzaken voor bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden of beperkingen op te werpen op akkerland. 

De koppeling tussen de aardschermen van de kabels en de aardingskast gebeurt door middel 

van aardingskabels. Afhankelijk van de locatie van de mof en de optimale locatie van de 

aardingskast wordt de lengte bepaald van de benodigde aardingskabels. 

 

3.3 Advies van de leidingbeheerder 

De aanleg van de aardingskabels is verricht door de beheerder van de hoogspanningsleiding, 

te weten Joulz. Joulz treedt ten tijde van de aanleg van de hoogspanningsleiding op als 

beheerder. Na oplevering van de werkzaamheden, zal EWOO, onderdeel van Eneco, tijdens de 

exploitatie fase optreden als beheerder. Beide partijen hebben instemming verleend met de 

aanleg van de aardingskabels en geven aan dat de aanleg van deze kabels bijdraagt aan het 

functioneren van de hoogspanningsleidingen.  

 

3.4 Conclusie 

De aardingskabels maken deel uit van het hoogspanningssyteem en tasten dan ook niet het 

doelmatig functioneren van de hoogspanningsleidingen aan. Ook heeft de leidingbeheerder 

ingestemd met de aanleg van de aardingskabels en betonput op deze locatie.  

 

Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan de bepalingen ten aanzien van 

toelaatbaarheid onder artikel 3.5.3, waardoor de omgevingsaanlegvergunning, voor zover 

vereist, past binnen de bepalingen van het inpassingsplan en kan worden verleend.  
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