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Onderwerp 

Ontwerpbesluit - Verlening 

Geachte heer T. Keiman, 

 

Op 3 november 2016 ontvingen wij uw aanvraag voor het herbouwen 

van een schuur voor Ravenswaaijsesteeg 41 in Ravenswaaij.  

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking  

Uw aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken 

worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van  

15 maart 2017 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving 

en van de ontwerp beschikking treft u hierbij aan. 

Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van ter inzage legging 

eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen.  

 

Publicatie 

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl. 

 

Zienswijze 

Het is mogelijk de aanvraag om de omgevingsvergunning in te zien en 

een zienswijze tegen het ontwerp besluit omgevingsvergunning in te 

dienen. De zienswijze moet worden gericht aan de gemeente Buren. De 

zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende 

bevatten: 

 

- de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening van de zienswijze; 

- de verzenddatum en het kenmerk van het ontwerpbesluit 

(kenmerk 021474226); 

- de gronden van de zienswijze (motivering); 

- een nadere toelichting/motivering waarom u niet eerder een 

zienswijze heeft gemaakt. 

 

 

 

 

 
 

 

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

T. Keiman 

Teisterbantstraat 20 

4012 EG  KERK-AVEZAATH 
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Tot slot 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Cees van den Berg, 

bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314. Hij beantwoordt uw 

vragen graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren, 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

M.R. Honcoop 

Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland 
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ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
Artikel 2.1  

 

Op 3 november 2016 ontvingen wij uw aanvraag voor het herbouwen 

van een schuur  voor Ravenswaaijsesteeg 41 in Ravenswaaij.  

 

Gegevens aanvrager  

T. Keimann 

Teisterbantstraat 20 

4012 EG  KERK-AVEZAATH 

 

Besluit  

Burgemeester en wethouders zijn voornemens , gelet op artikel 2.1 en 

2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 

omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

 Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo); 

 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (art. 2.1 lid 1c 

wabo);  

Procedure  

De uitgebreide besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit ‘Bouwen’  

en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan artikel 2.10 

en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht.  

 

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens u 

de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Volledigheid 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de volledigheid beoordeeld.  

De door ons ontvangen aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten. 

 

Overige bijgevoegde documenten  

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 

volgende documenten deel uitmaken van de ontwerp 

omgevingsvergunning: 

 

 B1: aanvraagformulier met ontvangstdatum 3 november 2016;  

 B2: Ruimtelijke onderbouwing met ontvangstdatum 3 november 

2016;  

 B3: Geveltekening 1 met ontvangstdatum 23 januari 2017; 

 B4: Geveltekening 2 met ontvangstdatum 23 januari 2017; 

 B5: Geveltekening 3 met ontvangstdatum 23 januari 2017; 

 B6: Geveltekening 4 met ontvangstdatum 23 januari 2017; 

 B7: luchtfoto met ontvangstdatum 3 november 2016; 

 B8: situatietekening met ontvangstdatum 3 november 2016; 

 B9: details met ontvangstdatum 3 november 2016;  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren, 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

M.R. Honcoop 

Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland 

 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? 

Het is mogelijk de aanvraag om omgevingsvergunning in te zien. Bent 

u het niet eens met het ontwerpbesluit dan kunt en een zienswijze 

tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen. De zienswijze 

moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Buren. De zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste 

het volgende bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening van de zienswijze; 

- de verzenddatum en het kenmerk van het ontwerpbesluit 

(kenmerk 021474226); 

- de gronden van de zienswijze (motivering); 

- een nadere toelichting/motivering waarom u niet eerder een 

zienswijze heeft gemaakt. 
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Inhoudsopgave  

 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de ontwerp 

omgevingsvergunning, aan T.Keiman voor het herbouwen van de 

schuur op het perceel Ravenswaaijsesteeg. 41 in Ravenswaaij 

 

 Voorschriften en voorwaarden 

 Overwegingen  

 Mededelingen/Meldingsplicht 
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Voorschriften en voorwaarden 

Aan de ontwerp omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften 

verbonden: 

1.    Algemeen  

Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de 

geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte 

omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, 

constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze 

wijzigingen schriftelijk aan de omgevingsdienst Rivierenland 

worden doorgegeven. 

 

2. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.7 van de Mor 

aanvraag voor een omgevingsvergunning dienen de na te 

noemen bescheiden ter goedkeuring te worden overgelegd aan 

de Omgevingsdienst Rivierenland uiterlijk 3 weken voor 

aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden; pas na 

goedkeuring van de Omgevingsdienst Rivierenland kan tot 

uitvoering worden overgegaan: 

 Constructieberekening  

 Constructietekeningen 

 

3. Bodem: 

 Indien bij de grondwerkzaamheden duidelijk afwijkend 

(bodem)materiaal en/of verontreinigingen worden aangetroffen 

(inclusief asbest), dient direct bij de omgevingsdienst 

Rivierenland in kennis te worden gesteld en het werk op de 

betreffende plaats te worden stilgelegd. Het afwijkende 

bodemmateriaal dient apart te worden gehouden en separaat te 

worden onderzocht voorafgaand aan verwerking /verwijdering; 

4. Het bouwwerk dient te worden gebouwd overeenkomstig de 

Bouwverordening en het Bouwbesluit.  

 

5. Productverklaringen of attesten moeten te allen tijde kunnen 

worden overlegd aan de bouwcontroleur of functionaris 

brandweer van de gemeente Buren.  

 

6. De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorg 

dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk 

aanwezig is en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage 

wordt gegeven. 

 

7. Indien blijkt dat voor het slopen van de bestaande opstallen 

asbest vrijkomt of indien u meer dan 10m³ afval heeft, dan 

dient u voor deze werkzaamheden een sloopmelding of  

omgevingsvergunning activiteit slopen in te dienen. 
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Overwegingen   

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten 

grondslag: 

Bestemmingsplan 

 De bouwactiviteit is getoetst aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan “Buitengebied Buren 2008’ aan artikel 38 

‘wonen’. Het plan is hiermee in strijd.  

 Het plan betreft de herbouw van een schuur. De te slopen schuur 

is in slechte staat.  

 Er is maximaal 200m2 aan bijgebouwen toegestaan. Op het 

perceel is nu circa 454m2 (inclusief deel achterhuis) aanwezig.  

 In verband met voorgenoemde strijdigheid dient de aanvraag 

omgevingsvergunning op grond van artikel 2.10  lid 1 sub c Wabo 

te worden geweigerd; 

 Artikel 2.12 eerste lid Wabo maakt het mogelijk om alsnog een 

omgevingsvergunning te verstrekken indien: 

- de omgevingsvergunning verleend kan worden middels een 

binnenplanse afwijking (artikel 2.12 eerste lid onder a, 

nummer 1); 

- de omgevingsvergunning verleend kan worden middels een 

afwijking op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a, nummer 

2 Wabo in combinatie met artikel 4 en 5 van Bijlage II van het 

Bor (zgn. “kruimelgeval”); 

- de omgevingsvergunning verleend kan worden indien de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 

(artikel 2.12 eerste lid onder a, nummer 3). 

 In de geldende bestemmingsplannen zijn géén toereikende 

binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is opgenomen; 

 Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij 

met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van 

de Wabo en de beleidsregels categoriën van gevallen is het 

mogelijk medewerking te verlenen;  

 De beleidsregel categorieën van gevallen (datum inwerkingtreding 

26 juni 2014) geeft in artikel 2.2. ‘categoriën van gevallen voor het 

landelijke gebied’ ruimte voor ‘Het herbouwen van bestaande 

legale of onder het overgangsrecht vallende bijbehorende 

bouwwerken”.  

 De nieuwe schuur is vergelijkbaar qua omvang, komt op dezelfde 

plaats, en kent een vergelijkbaar gebruik, namelijk als berging, 

opslag voor pallets e.a. en caravan stalling. 

 De nieuwe schuur heeft een totale oppervlakte van 128 m2, een 

goothoogte van 3,0 meter en een hoogte van 4,7m. De te slopen 

schuur heeft een oppervlakte van circa 132 m2, een goothoogte 

van circa 3,95m en een nokhoogte van 4,7m. 

 Het plan is in principe ruimtelijk aanvaardbaar, omdat zowel de 

functie, de omvang en de plaatsing op het erf vergelijkbaar zijn 

met de bestaande situatie. Er is daardoor geen sprake van 

verdichting maar een goede landschappelijke inpassing is wel een 

aandachtspunt.  

 Er is een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) opgesteld door 

het bedrijf Pouderoyen compagnons, deze GRO is door de afdeling 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Buren beoordeeld en 

akkoord bevonden. De ruimtelijke onderbouwing voldoet aan de 

gestelde eisen. Op alle relevante en noodzakelijke punten wordt 

ingegaan. Ook op de landschappelijke inpassing wordt ingegaan.  
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 Op grond van bovenstaand kan er medewerking worden verleend 

voor het herbouwen van de schuur;  

 Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden 

verleend. 

Welstand 

 dat de aanvraag, gelezen het advies van de Commissie ruimtelijke 

kwaliteit van 10 februari 2017 voldoet aan redelijke eisen van 

welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet.  

 Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden 

verleend. 

 

Bouwverordening 

 De bouwactiviteit voldoet aan de bouwverordening van de 

gemeente Buren;  

 Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden 

verleend. 

 

Bouwbesluit 

 De bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij 

of krachtens het Bouwbesluit 2012; 

 Gelet hierop moet de omgevingsvergunning op deze grond worden 

verleend. 

 

Zienswijzen 

 dat gedurende de inzage termijn wel/geen zienswijzen zijn 

ingediend; 

 dat de ingediende zienswijze wel/geen aanleiding geven om het 

verzoek niet toe te staan. 

 

Conclusie 

Gezien bovenstaande toetsingen die betrekking heeft op het herbouwen 

van de schuur er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 

omgevingsvergunning te weigeren. 

 

 

 

 

Mededelingen/Meldingsplicht 

Bekendmaking van de ontwerpvergunning  

Het ontwerp vergunning wordt gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl. 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2633209

Aanvraagnaam Herbouw schuur Ravenswaaijsesteeg 41

Uw referentiecode P167569

Ingediend op 03-11-2016

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Het betreft de herbouw van een bijgebouw/schuur. Het
bestaande te herbouwen en revitaliseren bijgebouw betreft
een open (kap)schuur, die wordt benut voor berging, opslag
en caravanstalling. Dit huidige gebouw verkeerd in slechte
bouwkundige staat en dient vervangen te worden.

Opmerking n.v.t.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend Alle genoemde bijlagen zijn niet van toepassing.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Buren

Bezoekadres: De Wetering 1 4021 VZ Maurik

Postadres: Postbus 23 4020 BA Maurik

Telefoonnummer: 14 0344

Faxnummer: 0344-579200

Contact per e-mail of contactformulier
op de website:

ingekomenpost@odrivierenland.nl

Website: www.buren.nl

Contactpersoon: Afdeling Vergunning & Handhaving
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijbehorend bouwwerk bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Formulierversie
2016.03 Locatie

1 Adres

Postcode 4119LR

Huisnummer 41

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Ravenswaaijsesteeg

Plaatsnaam Ravenswaaij

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

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03

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.

Conform het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied
2008' heeft de locatie de bestemming Wonen. Op grond van
deze bestemming is bij een burgerwoning maximaal 75 m2
aan bijgebouwen toegestaan. Deze oppervlakte kan middels
een binnenplanse afwijking worden vergroot tot maximaal
200 m2.
Het voornemen heeft betrekking op herbouw van één van
de drie vrijstaande bijgebouwen met een oppervlakte van
112 m2. Aangezien op de planlocatie in de nieuwe situatie
totaal 470 m2 aan bijgebouwen aanwezig is, is herbouw van
het bijgebouw niet toegestaan.
Daarnaast voldoet het bouwplan voor de te herbouwen
schuur niet aan
de geldende bouwregels, de goothoogte bedraagt 3,9 meter
(en 3,45 meter aan de lage zijde). Er is een goothoogte van
3 meter toegestaan .

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Het betreft een burgerwoning in het buitengebied met 454
m2 aan bijgebouwen.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Idem, maar met 470 m2 aan bijgebouwen

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

Deze gevolgen zijn overwegend positief. Er wordt nl. een
bouwvallige schuur vervangen door een nieuwe schuur. Het
aantal m2 neemt slechts beperkt toe met 16 m2.

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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Formulierversie
2016.03 Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het betreft de herbouw van een schuur.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

112

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

128

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

476

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

544
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

112

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

128

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

opslag, caravanstalling

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

idem

9 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

1 128 128

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels damwandprofielplaat donkergroen

- Plint gebouw pleisterwerk grijs

- Gevelbekleding n.v.t. n.v.t.

- Borstweringen n.v.t. n.v.t.

- Voegwerk n.v.t. n.v.t.

Kozijnen Hout, meranti donkergroen

- Ramen n.v.t. n.v.t.

- Deuren Hout donkergroen

- Luiken n.v.t. n.v.t.

Dakgoten en boeidelen aluminium gebr. wit

Dakbedekking vezelcem. golfplaat zwart

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2016.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Ruimtelijke
onderbouwing_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing
Ravenswaaijsesteeg
41.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2016-11-03 In
behandeling

oorspronkelijke
bouwtekening_pdf

oorspronkelijke
bouwtekening.pdf

Constructieve veiligheid
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen

2016-11-03 In
behandeling
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