
Gemeente
Bunschoten

OMGEVINGSVERGUNNING
Voorde activiteit 'bouwen', 'planologisch gebruik' en 'inrit/ultweg'

Afdeling: bouwen/ O. van Dooren

Nummer: UV 2016128

Burgemeester en wethouders van Bunschoten:

beschikkende op het verzoek van' ft \
adres: [ ~" _^

om omgevingsvergunning voor het: oprichten van een vrijstaande woning met bijgebouw en het
aanleggen van een in- en uitrit
op het perceel plaatselijk bekend: Eemdijk 146a
kadastraal bekend gemeente: Bunschoten
sectie : M nummer : 00649

?f^??e//n& v,an ̂  aanvraa9 bouwen planologisch gebruik en in-/ulfweggen
de aanvraag heeft betrekking op de activiteiten 'bouwen van een bouwwerk' en 'gebruiken van de
gronden^of bouwwerken' als bedoeld in artikel 2. 1 eerste lid onder a, c en artikel I.Ïeerste lid onder e
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
de aanvrager is eigenaar van het betreffende perceel en belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb); ' " -"---..".. -""'" .-
d- Laanvraag voldoet aan de els®n gesteld door het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële

omgevingsrecht (Mor);
Ï-a-^y^a_gJ^n, strij.d m®t h?f ̂ r Plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2006';
^.<?ft?rJ!frydi?heicMS met het b®stemmingsplan, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een
aal1vraag omeen vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2. 1 eerste lid onder cWabo;
ïoor, de ?evallen'_waarbijbuitenplans afwiJI<en van het bestemmingsplan op'gron'dvan'artFkel'^ï^ lid

sub a onder 1 °of 2° Wabo niet mogelijk Js, biedt artikel 2. 12 lid 1"sub a onder*3°-Wabo"de"
mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken bij omgevingsvergunning;
var'-deze-mogelijkheid kan 9ebl'uik wo'"den gemaakt indien de''activTteit'ntet'in sFrijd is met een ;

l en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke'onderbouwingbevaT;'
Inhoudelijke overwegingen
v^rj!e-aanvraa9-omomgevingsYergunning 's °P 20 mei 2016 eert onderbouwing opgesteld;
op-bas!s.yand_ezeonderbouwing. kan Qeconcludeerd worden dat de aanvraag voTdoefaaneen
ruimtelijke ordening en dat er op basis van artikel 2. 12 lid 1 sub a onder 36 Wabo van 'het'
bestemmingsplan afgeweken kan worden;
aan de overlegverplichting als bedoeld in artikel 6:18 Borjuncto artikel 3. 1. 1. Besluit ruimtelijke

ro) is voldaan (de adviseurs hebben positief geadviseerd);
voor onderhavig plan is d.d. 4 juli 2016 een planschadeovereenkomst ondertekend, zodat de
economische uitvoerbaarheid gewaarborgd is; --. --. -.. -.. -,
TOnove-ree_nkomsttussen deheerp- va" Halteren, Eemdijk 146a te Eemdijk en de gemeente

is gesloten ter uitvoering van het voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders
augustus 2016;

h1rmjs-overeen, gekomendat de huidi?e woning op het percelen Eemdijk 146a binnen de
aan£Legeven periode moet worden gesloopt conform onze instemming sioopmeldingen'de daarbij
gestelde voorschriften in de brief met kenmerk SM2014110, verzonden 26me\20U:
een door partijen ondertekende overeenkomst als voorwaarde gesteld is voor medewerkina aan de
.

af^v1a"aiL?tn2-<?m_9evingsvergunnin? en deel uitmaakt van deze'omgevingsvergunning;'
voor onderhavige aanvraag is sprake van een geval als bedoeld JnartikeTïi. Tasub'c Bro:
een..aanvraag om om.9evi"gsvergunning met toepassing van artikel 2. 12 lid 1 sub a onder 3° Wabo

de uitgebreide procedure, zoals bedoeld in artikel 3. 10 Wabo,7
voor de uitgebreide procedure is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing;
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Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht, de bouwverordening van deze gemeente, het bouwbesluit, het ter plaatse
geldende bestemmingsplan en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

De omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
het oprichten van een vrijstaande woning r^et bijgebouwïop het perceel plaatselijk bekend het
Eemdijk 146a te Bunschoten-Spakenburg, op grond<?an artikel 2. 1 lid 1 sub a WaWT
af te wijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2. 1 lid 1 onder c Wabo juncto
artikel 2. 12 lid 1 sub a onder 3° Wabo omdat de aanvraag voorziet in een goede ruimtelijke
onderbouwing;
het maken van een inrit/uifweg t. b.v. de Eemdijk 146a te Bunschoten-Spakenburg op grond
van artikel 2. 2 lid 1 sub e Wabo;
Voor deze omgevingsvergunning op basis van artikel 6. 12 lid 2 Wro geen exploitatieplan
wordt vastgesteld.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hierna genoemde gewaarmerkte
stukken deel uitmaken van de vergunning:

Aanvraagformulier d.d. 20 mei 2016;
Ruimtelijke onderbouwing d.d. 20 mei 2016;
Verkennend bodemonderzoek d.d. 18 oktober 2012;
Aanvullend onderzoek naar asbest in grond en puin d.d. 29 oktober 2012;
Situatie tekening schaal 1:1500 d.d. 20 mei 2016;
Terreintekening d.d. 20 mei 2016;
Bestektekening d.d. 20 mei 2016;
Doorsnede woning d.d. 19 mei 2016;
Doorsnede bijgebouw d.d. 19 mei 2016;
Ventilatie berekening d.d. 11 mei 2016;
Gebruiksfunctie + equivalent daglichtopp. d.d. 11 mei 2016;
Details d. d. 20 mei 2016;
Constructieve tekening ct. d. 20 mei 2016
Planschadeovereenkomst getekend d.d. 4 juli 2016;
Ecologisch onderzoek MER fase 2 d.d. december 2007;
Overleg waterschap d.d. 21 januari 2015;
Inventarisatie Flora & Fauna d.d. 22 juli 2013;
Geotechnisch Onderzoek d.d. 25 februari 2013;
Overeenkomst 23 augustus 2016;

Voorschriften

met het aanbrengen van de beton-, staal-, en/of houtconstructies mag geen begin worden
gemaakt voordat de berekeningen van deze constructies minimaal 3 weken voor aanvang
van desbetreffende bouwwerkzaamheden zijn ingediend en deze door de afdeling RO&V zijn
goedgekeurd;
de start bouw wordt gemeld bij de heer S. van den Heuvel, tel. 033 2991577 van de afdeling
RO&V;
voor de aanvang van de bouw wordt contact opgenomen met de heer S. van den Heuvel, tel.
033 2991577 van de afdeling RO&V, over de aan te houden peilhoogte en voor het uitzetten
van de voorgevelrooilijn;
voor de aanvang van de bouw wordt contact opgenomen met de heer W. Hopman van
onderhoud en beheer, tel. 2991578, voor het plaatsen en opslaan van hekken, keten en
materiaal en de aan- en afvoer van (bouw)verkeer;
voor het storten/leggen van de begane grondvloer moet opnieuw contact worden opgenomen
met de heer S. van den Heuvel, tel. 033 2991577 van de afdeling RO&V, voor nacontrole van
de peilhoogte;
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Verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of
derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat dit besluit nfet in werking treedt, 'dan "kan e^r
naasthet indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus-16005.
3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking niet
in werking voordat op dat verzoek is besfist.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
Verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar'voren
hebben gebracht.

namens burgemeester en wethouders van Bunschoten,

i-.n. t. KoeioTse
Afdelingsmanager RO&V

Dit besluit is naar de aanvrager verzonden op;
m



Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Bunschoten maken bekend dat zij voor de volgende
aanvraag, welke in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, een
omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van een afwijking als bedoeld in
artikel 2. 12 lid 1 sub a onder 3° Wabo.

1. Eemdijk 148a; ophchten van een vrijstaande woning met bijgebouw en het
aanleggen van een in- en uitrit, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan;

Inzage
Het bovenvermelde omgevingsbesluit en bijbehorende bescheiden liggen ter inzage
gedurende zes weken vanaf donderdag 10 november 2016 bij de balie van de afdeling RO&V
in het gemeentehuis. De digitale versie is in te zien via de landelijke website
www.ruimtelijksplannen.nl onder nummer: NL. IMR0.0313.PBUV2016128-0301

Beroepsclausule
Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen zes weken, met ingang van de dag na die
waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen de Rechtbank Midden Nederland
sector Bestuursrechtspraak, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is
verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan er naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren
hebben gebracht.

Publicatie in de Staatscourant d. d. 9 november 2016 en in de plaatselijke krant "De
Bunschoter"


