
O M G EVIN G S D I E N ST
FLEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning
Vodafone Libertel BV

Terrein Maximacentrale

IJsselmeerdijk 101 te Lelystad
Bouwen antennemast

Kenmerk: 160106/DDE/kbe-001 Lelystad, Usselmeerdijk 101

1



O M G EVI N G S D I E N ST
FLEVOLAND & GOD5 EN VECHYBTREEK

Kenmerk aanvraag: 160106/DDE/kbe-001

Aanvrager: Ericsson Network Services, namens Vodafone Libertel BV

Adres: IJsselmeerdijk 101 te Lelystad

Onderwerp: het bouwen van een antennemast ten behoeve van mobiele
telecommunicatie

Datum beschikking: 7 januari 2016

Kenmerk: 160106/DDE/kbe-001 Lelystad, IJsselmeerdijk 101

2



O M G EVI N G S DI ENST
F'LEVOLAND & GODI EN VECHTSTREEK

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 14 december 2015 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ericsson Network Services, namens
Vodafone Libertel BV. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een
antennemast ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het terrein van de
Maximacentrale aan de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad.

Concreet wordt gevraagd om een omgevingsvergunning als bedoeld in art 2.1

eerste lid onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het
bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels van ruimtelijke
ordening.

Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op
artikel 2.1 eerste lid onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
besluit ik:

1. Aan Vodafone Libertel BV onder het stellen van voorschriften een

omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een antennemast
ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het terrein van de

Maximacentrale, IJsselmeerdijk 101 te Lelystad;

2. Dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:

� 1510965_1414413009790_VF8379_Lelystad__contactgegevens_
vodafone.pdf 27-10-2014

� 1510965_1414413060134_VF8379_Lelystad_geo_bodemonderzoek.pdf
27-10-2014

� 1510965_1414413082768_VF8379_Lelystad_-_kadasterbericht.pdf
27-10-2014

� 1510965_1414413102972_VF8379_Lelystad_-_kadasterkaart.pdf
27-10-2014

� 1510965_1414413124185_VF8379_Lelystad_-_mileukundig_rapport.pdf
27-10-2014

� 1510965_1414413149982_VF8379_Lelystad_-_onderbouwing.pdf
27-10-2014

� 1510965_1414413172487_VF8379_Lelystad_-_tekeningenpakket-.pdf
27-10-2014

� 1510965_1421676353288_VF8379_Lelystad _-_aanvullende_ber.pdf
19-01-2015

� EC3 DBVA v3.04 DSVA 37.5 1300-2300 max. cap WGII-TCO RC2 BWT

Lelystad.pdf 22-05-2015
� 1510965_1436959084805_O_08379-A_ _constructieberekening_rev4. pdf

15-07-2015
� 1510965_1436959136119_O_08379-A_-_fundatietekening_rev4.pdf

15-07-2015
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3. Aan deze vergunning de voorschriften in Bijlage 1 te verbinden.

Datum:
O 7 JAN 2016

Ondertekening

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland;

r. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
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Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere procedure Wabo).

Afschriften

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

� de aanvrager van de vergunning, Ericsson Network Services namens
Vodafone Libertel BV;

� de inrichtinghouder GDF Suez energie N.V., gevestigd aan de Grote
Voort 291, 8041 BL te Zwolle;

� het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk
bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw
naam en adres, de datum, een omschrijving van de beschikking waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Beroep kan ingesteld worden bij
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA
Utrecht.

Verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw

bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een
verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling
genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog
het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Beschikking in werking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of

uitreiking ervan aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift of het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, schort de werking van de

beschikking niet op. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de

Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit wel

geschorst.
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BDLAGE 1 Voorschriften

� Voor de definitieve goedkeuring van de constructie dienen, tenminste drie
weken voor de start van de bouwwerkzaamheden, via het omgevingsloket een
aangepaste berekening/tekening van de beton- en paalconstructie te worden
aangeleverd. Hierbij dient met onderstaande punten rekening te worden
gehouden:

1. De fundering dient te worden berekend op de horizontale kracht (Hd = 90,2
kN) uit de windbelasting. Deze kracht zal grotendeels door de palen moeten
worden opgenomen. Dit kan o.a. consequenties hebben voor de
kopwapening in de paal (korflengte en verankering van de korf in de poer);

2. De avegaarpalen worden over de gehele paallengte belast door een
trekkracht van Fd = 128 kN. Aangezien de wapening hier constructief
noodzakelijk is mag hier volgens ons niet worden volstaan met het
aanbrengen van een centrale trekstaaf en dient de constructie te worden
gecontroleerd op de uitgangspunten zoals gesteld in NEN-EN-1992-1-1 (o.a.
de hoofdstukken 9.8.5, 7.3 en 12), NEN-EN-1536 en de NVN 6724.

Aangezien het aanbrengen van een doorgaande wapeningskorf bij
avegaarpalen vaak moeilijk uitvoerbaar is, moet wellicht voor een ander in
de grond gevormd paalsysteem worden gekozen;

3. In de bovenste zones van de palen dient de wapening te worden
gecontroleerd op een combinatie van buiging en trek.

� De bouwwerkzaamheden mogen pas worden gestart nadat Gedeputeerde
Staten de voorgelegde berekening/tekening van de beton- en paalconstructie
hebben goedgekeurd.

� De benodigde start-, tussen- en gereedmelding kunt u doen via het volgende
webformulier: http://www.lelystad.nl/startgereedmelding.
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Bijlage 2 Procedurele overwegingen

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als
beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is conform artikel 3.8
Wabo van de aanvraag kennis gegeven in de Flevopost, editie Lelystad, in week 02
van 2016.

De aanvraag voor de activiteit bouwen en de activiteit handelen in strijd met regels
van ruimtelijke ordening is getoetst aan artikel 2.10 en artikel 2.12 van de Wabo.
Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Gegevens aanvrager
Het betreft een verzoek van Ericsson Network Services, namens Vodafone Libertel
BV gevestigd aan Avenue Ceramique 300, 6221KX te Maastricht.

Projectbeschrijving
Het project betreft het bouwen van een antennemast ten behoeve van mobiele
telecommunicatie aan de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad, op het terrein van de
Maximacentrale. De Maximacentrale wordt gedreven door GDF SUEZ Energie
Nederland N.V..

Bevoegd gezag
Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie die valt onder categorie 1.1 van
Onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. Gelet op artikel 1.3 lid b en 3.3. lid 1

van het Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland het bevoegd
gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren.
Daarbij is het bevoegd gezag er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk
dat in de beschikking alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de

fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot

bouwen, slopen, monumenten en brandveiligheid. Verder dient het bevoegd gezag
ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften

op elkaar zijn afgestemd.
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Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de

indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om
een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke
aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met
een nadere uitwerking in de Mor. Na ontvangst van de aanvraag is deze aan de

hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende
informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de

fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen.

Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke
deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in

artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij
de aanvraag voor advies aan de gemeente Lelystad gezonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 24 november 2015 advies ontvangen van de

gemeente Lelystad (kenmerk advies: kon00567707.ewe). Dit advies is door ons in
deze omgevingsvergunning overgenomen.
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Bijlage 3 Overwegingen bouwen

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de
omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd
als:
� niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
� niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
� het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan

gestelde eisen;
� het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand

(artikel 12 van de Woningwet).

Bouwbesluit
Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan met nadere voorschriften voldoet aan de eisen
en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening
Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de

gemeente Lelystad.

Bestemmingsplan
� Het bouwwerk is strijdig met artikel 5 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"le partiële herziening Buitengebied 2009" omdat de hoogte van overige, andere
bouwwerken maximaal 10 meter mogen bedragen.
� Volgens artikel 2.10, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt de
aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel

2.1, eerste lid, onder c. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan op grond
van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2, toch worden verleend.

Welstand
Het bouwplan is gesitueerd in een welstandsvrij gebied.

Conclusie
De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op
artikel 2.1, lid 1, onder a en c, en artikel 2.10 en artikel 2.12 van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden verleend.
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