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K.Warmerdam@odwh.nl 

Uw kenmerk: 

Zaaknummer: 
2016000385 

Bijlage(n) 

Op 16 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen ter 
!egalisering van geringe afwijkingen in het kabeltracé langs de Gooweg te Noordwijk, 
ten behoeve van het windmolenpark Luchterduinen. 

In behandeling nemen 
De door u ingediende aanvraag voldoet aan de vereisten die hiervoor zijn gesteld in de 
artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en aan de in de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften. De aanvraag biedt 
daarmee voldoende gegevens om tot een gemotiveerd besluit te komen en is daarom 
in behandeling genomen. 

Wettelijke basis 
Op grond van artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) is het verboden een project uit te voeren zonder of in afwijking van een 
vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning). 

De gronden waarop een omgevingsvergunning kan worden geweigerd ten aanzien van 
strijdig gebruik staan vermeld in artikel 2.12 van de Wabo. 

De gronden waarop een omgevingsvergunning kan worden geweigerd ten aanzien van 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen 
waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 
voorbereidingsbesluit is bepaald, staan vermeld in artikel 2.11 van de Wabo. 

De gronden waarop een omgevingsvergunning kan worden geweigerd ten aanzien van 
projecten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit andere activiteiten die behoren tot een 
daarbij aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving en waarvan bij gemeentelijke verordening is bepaald dat het verboden is 
deze projecten uit te voeren zonder omgevingsvergunning, staan vermeld in artikel 
2.18 van de Wabo. 

Bovengenoemde weigeringsgronden vormen tezamen het toetsingskader van de 
aanvraag. 
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Toetsing van de aanvraag 
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden; 
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het verstoren van archeologisch verwachtingsgebied (aanvraag vergunning op 
grond van de Erfgoedverordening); 
handelen in strijd met regels ruimtelijke onderbouwing. 

Tijdens de uitvoering van de kabelwerkzaamheden zijn op enkele ondergeschikte 
punten buiten het tracé werkzaamheden verricht en is daarnaast afgeweken van de 
regels ten aanzien van de verschillende zones binnen het tracé. 

Beoordeling onderdeel aanlegwerkzaamheden 
Met deze aanvraag omgevingsvergunning wordt mede vergunning gevraagd voor de 
aanlegwerkzaamheden daar waar de hoogspanningsleiding buiten de plangrenzen van 
het inpassingsplan en binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan I/Noordwijk 
Binnen" en binnen de bestemming ~~waarde- Archeologie 2" ligt. 
Het bestemmingsplan I/Noordwijk Binnen" kent voor de bestemming ~~waarde
Ärcheologie - 2" een aanlegvergunningenstelsel (artikel 22.3.1). 

Uit het archeologisch onderzoeksrapport dat deel uitmaakt van de ruimtelijke 
onderbouwing blijkt dat er geen beletselen zijn om de omgevingsvergunning voor dit 
onderdeel te verlenen. 
Voor dit gedeelte van het kabeltracé geldt een hoge archeologische verwachting. De 
kans dat archeologische verwachtingsgebieden worden verstoord valt dan ook niet uit 
te sluiten. Dit valt echter noch vast te stellen noch, indien verwachtingsgebieden 
zouden zijn verstoord, terug te draaien. Doordat de werkzaamheden reeds zijn 
uitgevoerd, kunnen als gevolg van het verlenen van de vergunning geen archeologische 
verwachtingsgebieden meer worden verstoord . Het archeologisch onderzoeksrapport 
is ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijk archeoloog. Deze heeft geconcludeerd 
dat er geen aanleiding is om nader onderzoek te eisen en dat de gevraagde vergunning 
voor dit onderdeel kan worden verleend. 

Beoordeling vergunning op grond van de Erfgoedverordening 
Ingevolge artikel 2.2., tweede lid van de Wabo kan bij gemeentelijke verordening 
worden bepaald dat het in daarbij aangewezen categorieën van gevallen verboden is 
projecten uit te voeren die geheel of gedeeltelijk bestaan uit andere activiteiten die 
behoren tot een daarbij aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn 
op de fysieke leefomgeving zonder omgevingsvergunning. 
In artikel16, eerste lid van de Erfgoedverordening is bepaald dat het is verboden om in 
een archeologisch monument, bedoeld in artikel1, onder a, sub 2 of een archeologisch 
verwachtingsgebied, bedoeld in artikel1, onder h, de bodem dieper dan 50 cm onder 
de oppervlakte te verstoren. In de toelichting op dit artikel is hierover opgemerkt dat 
het hier in de eerste plaats om een verkapt vergunningstelsel gaat ten behoeve van het 
realiseren van een fysiek project en dat ervoor gekozen is om de verbodsbepaling 
onder de Wabo te laten vallen . 
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Mede op grond van bovenstaande hebben wij geconcludeerd dat deze aanvraag is te 
kwalificeren als een aanvraag omgevingsvergunning. 
Daar waar het kabeltracé binnen de grenzen van het inpassingsplan of binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan "Boerenburg" is gelegen is de Erfgoedverordening 
van kracht. 
Conform artikel16 lid 2e van de Erfgoedverordening is bovengenoemd verbod niet van 
toepassing indien: 
een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren 
terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en 
waaruit blijkt dat: 
• het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden 

geborgd; of 
• de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden 

geschaad; of 
• in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

Conform de bepalingen van de Erfgoedverordening is een archeologisch 
onderzoeksrapport aangeleverd. Aan de hand van dit rapport hebben wij vastgesteld 
dat er door verlening van de gevraagde vergunning archeologische 
verwachtingsgebieden worden verstoord . 

Er zijn geen beletselen voor het verlenen van omgevingsvergunning voor dit onderdeel. 
Zie voor toelichting de onderbouwing onder het kopje hierboven: 'Beoordeling 
onderdeel aanlegwerkzaamheden'. 

Beoordeling onderdeel handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Ter plaatse geldt onder meer het inpassingsplan "Ka beltracé Luchterduinen" en is het 
project in gronden met de dubbelbestemming "Leiding - Hoogspanning" gelegen. 
Daarnaast, waar als gevolg van de afwijkingen in de uitvoering het kabeltracé buiten de 
grenzen van het inpassingsplan treedt, gelden respectievelijk het bestemmingsplan 
"Boerenburg" met de bestemmingen "Openbaar groen, plantsoen of berm", "Weg" en 
"Voetpad of plein" en het bestemmingsplan "Noordwijk Binnen" met de bestemmingen 
"Verkeer" en de dubbelbestemming "Waarde- Archeologie 2" . 

Als gevolg van de afwijkingen in het gerealiseerde kabeltracé zijn de volgende 
strijdigheden ontstaan: 

niet voldoen aan de minimum afstand van 3 meter van de kabel tot aan de 
plangrenzen van het inpassingsplan (voorschrift uit inpassingsplan) 
in strijd zijn met ter plaatse geldende bestemming uit het vigerend 
bestemmingsplan, daar waar de hoogspanningsleiding buiten de plangrenzen 
van het inpassingsplan treedt. 
ontbreken van archeologische begeleiding tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden (bepaling uit het rijksinpassingsplan). 

De aanpassingen hebben geen gevolgen die de realisatie van de huidige aanwezige 
bestemmingen in de weg staan. Gelet op de geringe afwijkingen zijn er geen bezwaren 
tegen het verlenen van de vergunning. 
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Overige aspecten 
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Ook ten aanzien van overige aspecten zoals gezondheidsrisico's worden geen 
belemmeringen geconstateerd. Hiervoor wordt verwezen naar de van dit besluit deel 
uitmakende ruimtelijke onderbouwing. 

Conclusie 
Uit de ruimtelijke onderbouwing van Pondera en de ingewonnen adviezen blijkt dat er 
geen belemmeringen zijn om medewerking te verlenen aan de vergunningaanvraag. 

Procedure 
Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven 
aan artikel 2.12, lid 1 onder sub a, onder 3 van de Wabo is conform het bepaalde in 
artikel 3.10 van de Wabo, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing. 

Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad 
__QQ 31 augustus 2011 heeft de raad categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 

van het Besluit omgevingsrecht (Bar) aangewezen waarin geen verklaring van geen 
bedenkingen van de raad is vereist. De ingediende aanvraag past binnen categorie 3 
waardoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

Grondexploitatie 
Het plan behoort niet tot de categorieën van plannen als genoemd in artikel 6.2.1 
Besluit op de ruimtelijke ordening, waardoor een grondexploitatieplan ingevolgde 
afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing is. Evengoed zal met 
aanvrager een overeenkomst gesloten worden waardoor eventuele kosten verhaald 
zullen worden. 

Maatschappelijk vooroverleg 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht juncto 
artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is aan het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en aan de Provincie Zuid-Holland de ontwerp-omgevingsvergunning en de 
daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing toegezonden met het verzoek om, onder 
verwijzing naar artikel 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen vier weken te 
reageren. Van de betreffende bestuursorganen is geen reactie vernomen. 

Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (UOV) 
Het ontwerp-besluit met de daarop betrekking hebbende stukken hebben 
overeenkomstig afdeling 3.4 Awb met ingang van 14 januari 2016 voor een periode van 
zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Van de gelegenheid tot het indienen van 
PPn 7ÎPn<;WÎÎ7P Î<; PPPn PPhr11ik PPmrlrlkt -- -- - - - - - --- ,~ -- · - v -- ·· v - ·- · - ···· v- ··· -·-··· - -

In deze zijn er voor ons geen redenen om van de voorgenomen besluitvorming af te 
zien. 
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Besluit 
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Gelet op de hierboven omschreven toetsing van het project besluiten wij met 
inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, het Bouwbesluit en de Erfgoedverordening: 

toepassing te geven aan artikel 2.12 lid la onder 3; 
de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende onderdelen: 
• het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden ex artikel 2.llid lb; 
• planologisch strijdig gebruik ex artikel 2.llid lc; 
• het verstoren van een archeologisch verwachtingsgebied ex artikel 2.2 lid 2; 
te bepalen dat de vergunning in werking treedt met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt, 

overeenkomstig de volgende, aan dit besluit gehechte en gewaarmerkte stukken: 
de ruimtelijke onderbouwing met de datum 13 oktober 2015 en de volgende 
bijlagen: 
• MER-beoordelingsbesluit d.d. 15 juni 2012; 
• Ecologisch werkprotocol met projectnr. 2013014 d.d. 6 september 2013; 
• Voortoets Natuurbeschermingswet met projectcode 09-3768 d.d. 

24 februari 2012; 
• Magneetveldberekeningen , revisie 3.0, d.d. 07 september 2015; 
• Archeologisch onderzoeksrapport van lOOS, projectnr. 30480911 en met de 

goedkeuringsdatum 23 januari 2012; 
• Advies van lOOS over archeologisch onderzoek, projectnr. 46680915, d.d. 

oktober 2015; 
het aanvraagformulier ingekomen d.d. 16 oktober 2015; 
aanvraag ontheffing Erfgoedverordening d.d. 29 oktober 2015; 
ondertekende machtiging. 

Inwerkingtreding besluit 
Overeenkomstig artikel 6.1, lid 2 van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 

Beroep 
Indien u meent dat u door het besluit of de daaraan verbonden voorwaarden in uw 
belangen wordt getroffen bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een 
beroepschrift. Een schriftelijk, gemotiveerd beroepschrift dient binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit is gepubliceerd worden gestuurd aan de Rechtbank Den Haag, 
sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift bestaat eveneens voor derde 
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet 
verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. 
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien u 
of een derde belanghebbende van mening bent/is dat er een spoedeisend belang is kan 
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er voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht. 

Tot slot 
De verleende vergunning vrijwaart u niet van privaatrechtelijke verplichtingen aan 
derden, respectievelijk publiekrechtelijke verplichtingen aan andere overheidsorganen. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw K. Warmerdam via 
071-4083415 of K.Warmerdam@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2016000385. 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, 

de heer J. Smits 

Afdelingshoofd Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland. 
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