
Stadhuisplein 100 
1506 MZ Zaandam 
Postbus 2000 
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DATUM 

ONS KENMERK 

BIJLAGE(N) 

ONDERWERP Omgevingsvergunning 

020120524 

Geachte heer 

Z NST D 
gemeente Zaanstad 
Sector Bouw- en 
Milieuvergunningen 

Op 19 april 2012 hebben wij uw aanv ag omg 	gunning ontvangen voor het project het 
plaatsen van een afvoerpijp met d 

1. het (ver) bouwen 
2. het gebruiken 	 in strijd met een bestemmingsplan. 

De aanvraag heeft betre 	op de lo 	Czarinastraat 9 te ZAANDAM. 

Over de voortg 	mde 	eling van uw aanvraag berichten wij u het volgende. 

Deze brief 	 rstaan 	orde: 
a. 	 anvraag 
b 	verige bi 	oe. 	.ocumenten, waaronder de bijlage 'Onderdelen omgevingsvergunning' 
c de rechtsmi 	tegen dit besluit openstaan 
d. oment van 	erkingtreding van dit besluit 
e. es 
f. oor het verkrijgen van nadere informatie 

a. Ontwerpbesluit 
Wij besluiten: 

1. gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a en c juncto artikel 2.10, 2.12 lid 1 onder a 3 0  van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) de omgevingsvergunning te 
verlenen voor de desbetreffende activiteit in het desbetreffende onderdeel behorend bij deze 
vergunning zijn beschreven. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
a. het (ver) bouwen van een bouwwerk gelet op de in onderdeel 2 behorend bij deze 

vergunning beschreven overwegingen; 
b. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan gelet 

op de in onderdeel 3 behorend bij deze vergunning beschreven overwegingen. 
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Z NSTD 
b. Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken 
bijgevoegd: 

• Bijlage onderdelen omgevingsvergunning 
• Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d.19 april 2012 
• Vier foto's met stempeldatum ontvangst d.d.19 april 2012 
• Tekening plattegrond gevels oud en nieuw met stempeldatum ontvangst d.d.19 april 2012 
• Ruimtelijke onderbouwing 

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Vo 
vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschri 
bepalend. 

c. Rechtsmiddelen 

rschriften 

d. Moment van inwerkingtreding 
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor he 
verstreken. Wanneer gedurende deze termijn een verz 
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat 

beroep chrift is 
e voorziening wordt 

e. Leges 
Tot slot vermelden wij dat u separaat van di esluit 	of 	no 	oor de opgelegde leges 
toegezonden krijgt of heeft gekregen. Tege 	 nderlijke procedure voor 
bezwaar en beroep open. 

f. Nadere informatie 
Indien u nog vragen hebt of inl 	gen we 
van de afdeling Vergunning 	ezicht De 
14075 of e-mail: antwoord 

unt u contact opnemen met de heer K. Ouburg, 
uburg is bereikbaar onder telefoonnummer 

De aanvraag is geregistre 	onder dos 	ummer 020120524. Wilt u bij vragen of overleg dit 
nummer bij de h. houden 	et in uw sY riftelijke correspondentie vermelden? 

Wij vertrouwen ero 	ier 	nde te hebben geïnformeerd. 

In afschr 	 tigde: 
De heer ir. 	lén Broeke b.i. 
Doctor Baumannplein 2 
1165 MD HALFWEG NH 
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Z NST D 
Bijlage: Onderdelen omgevingsvergunning 
Inhoudsopgave 
1) Procedureel 
2) Het (ver) bouwen van een bouwwerk 
3) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 
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Z NSTD 
1) Procedureel 

Geqevens aanvrager 
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: 
het plaatsen van een afvoerpijp. 

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gev raagd voor de volgende in de Wabo 
omschreven omgevingsaspecten: 
1) het (ver) bouwen van een bouwwerk 
2) het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

Bevoegd qezaq  
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoo 
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoeg 
omgevingsvergunning te beslissen. 

et Besluit 

Ontvankelijkheid  
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de han 
en de artikelen uit de Regeling omgevingsrecht getoetst 
een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is op 9 m 
aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aa 
Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 
alsmede de latere aanvulling daarop voldoende inf 
gevolgen van de activiteit op de fysieke leeg.evin 
behandeling genomen. 

graaf 4.2 Bor 
id. Daarbij is gebleken dat 

eid gesteld om 
ngen op 16 mei 2012. 

deel dat de aanvraag 
goede beoordeling van de 

an ook ontvankelijk en in 

Procedure  
De besluitvormingsprocedure is 
uitgevoerd overeenkomstig a 
Van <..> tot en met <..> h 
inzage gelegen en is ee 	er in 
deze gelegenheid is we 	en ge 

alde in rtikel 3.10, lid 1 onder b van de Wabo, 
3.4 van 	• ene wet bestuursrecht (Awb). 
n periode v1 eken een ontwerp van deze beschikking ter 

egenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van 
bruiI aakt. 
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Z NST D 

2. Het (ver) bouwen van een bouwwerk 

1. Overwegingen 
Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende aspecten overwogen. 

Ingevolge artikel 2.10 Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te word 
een van de in dit wetsartikel genoemde weigeringsgronden zich voordoet. 
Deze weigeringsgronden zijn: 

1. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit, 
2. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van de Bouwv 
3. het bouwwerk is in strijd met de voorschriften van het beste 

beheersverordening, het exploitatieplan of algemene reg 
bedoeld in artikel 4.1, derde lid en 4.3, derde lid, Wro; 

4. het bouwwerk voldoet niet aan redelijke eisen van 	tan 
5. het advies van de commissie voor tunnelveilighei 	bedoe 	artikel 6, derde lid, onder b, 

Wet aanvullende regels veiligheid en wegtunn 	artoe anle 	geeft. 

Bouwbesluit 
Wij hebben uw bouwplan getoetst aan het Bouwbe 
hierboven gestelde voorschriften geoordeel at de 
aannemelijk maken dat het bouwen waaro 
voldoet. 

eigerd indien 

achtneming van de 
rbij overgelegde gegevens 

eeft aan het Bouwbesluit 

Bouwverordeninq Zaanstad 200  
Wij hebben uw bouwplan geto 
dat de aanvraag en de daa 
aanvraag betrekking he ft 

aan de B 	dening Zaanstad 2008. Wij hebben geoordeeld 
elegde gege 	aannemelijk maken dat het bouwen waarop de 

erordening Zaanstad voldoet. 

Bestemmingsplan 
Het desbetreffe 
geldt en heeft hi 
ex artikel 23. 
Het bo 
bou 
mete 

egen in h gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Oude Haven' 
'Gemengd (sgd-2)' ex artikel 5 en 'Algemene aanduidingsregels', 

et de bestemming `Gemengd'. De maximaal toegestane hoogte van 
n zijnde, is 3.00 meter. De afvoerpijp verkrijgt een hoogte van 12.00 

Het bo 	 t koepelbestemmingsplan "Beperkingengebied Schiphol". 

Ingevolge a 	.10, tweede lid van de Wabo hebben wij het verzoek om omgevingsvergunning 
mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken 
in strijd met het bestemmingsplan. In onderdeel 3 van deze bijlage motiveren wij waarom wij hieraan 
medewerking verlenen. 

Welstandscriteria  

De Stichting Welstandszorg Noord-Holland, commissie Zaanstad, heeft op 22 mei 2012 een positief 
advies afgegeven over het bouwplan. Het bouwplan is beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte 
criteria (1A, geen Inverdan) en voldoet, naar de mening van de commissie, aan redelijke eisen van 
welstand. Wij zien geen reden van dit advies af te wijken. 
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3. Toetsingsdocumenten 
De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokke 

• Bouwbesluit 
• Bouwverordening Zaanstad 2008 
• Bestemmingsplan 'Oude Haven' 
• Welstandsnota Zaanstad 2008 

Z NST D 
Advies commissie tunnelveiligheid  
Het betreft hier geen tunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid en wegtunnels. Dit 
toetsingscriterium is derhalve niet aan de orde. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
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Ter motivering is een ruimt 	onderbo 	g opgesteld. Deze is als bijlage bij deze vergunning 
opgenomen. 

er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 
eren. 

Conclusi 
Gelet 
omg 

ZNST D 
3) Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan 

1. Overwegingen 

Zoals in onderdeel 2 van deze bijlage reeds is beschreven is het door u aangevraagde project in strijd 
met het bestemmingsplan. 

Ingevolge artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden 
geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan. 

Ingevolge artikel 2.10, lid 2 Wabo, dient een activiteit die in strijd is met een 
te worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor het gebrui 
bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast is in dit arti 
slechts wordt geweigerd indien vergunningverlening met toepassin 

In artikel 2.12 lid 1 zijn de omstandigheden beschreven onder w 	 nning, in 
strijd met een bestemmingsplan kan worden verleend. Dat 

• met toepassing van in het bestemmingsplan op 	 ake afwijking; 
• in bij algemene maatregel van bestuur aange 	 , of 
• indien de activiteit niet in strijd is met een 	im 4 	ordenin 	n de motivering van het 

besluit een goede ruimtelijke onderbouwi 

lan tevens 
n of 

en vergunning 
t mogelijk is. 

In onderhavig geval zijn er voor deze activi 
inzake het afwijken van het bestemmingspl 
toepassing van deze regels. 

geen regels opgenomen 
vergunning worden verleend met 

Onderhavige situatie is ook gee val da 	ene maatregel van bestuur is aangewezen. 

Op grond van het voorgaa 	ijin principe b 	egd tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning 	bedoeld i 	"kel 2.1, eerste lid onder c Wabo. 

2. 	4 1oetsingsd.menten 
De volg 	 ocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken: 

• Be 	s Afwijken van bestemmingsplannen en beheersverordeningen Wabo Zaanstad 
2010 
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