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Onderwerp 

Omgevingsvergunning definitieve beschikking  

 

 

Geachte heer Van der Wal, 

 

Op 14 december 2016 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 

voor het bouwen van 102 woningen, Nieuwe Sloot, deelgebied Park,  geregistreerd onder 

nummer V2016/686. 

 

Plaatselijk bekend: Nieuwe Sloot, deelgebied Park, nabij Oudshoornseweg 70 te Alphen aan 

den Rijn 

 

Besluit  

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel 

uitmaken van de vergunning. Bijlage A is tevens onderdeel van deze vergunning 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en): 

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a Wabo) 

- Handelen in strijd met regels ro (art. 2.1 lid 1c Wabo) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

 

 

 

mw. mr. A. Habets-Brunt 

Teamleider Vergunningen 
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Projectomschrijving 

Het bouwen van 102 woningen, Nieuwe Sloot, deelgebied Park, nabij de Oudshoornseweg 70 te 

Alphen aan den Rijn 

 

Procedure  

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld aan artikel 2.1, 2.10 en 

2.12  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 

Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 

aanvraag voldoet aan het bovenstaande en de gemeenteraad een verkalring van geen 

bedenkingen heeft gegeven hebben wij daarom besloten om de door u gevraagde 

omgevingsvergunning te verlenen.. 

 

Bestemmingsplan 

Het bouwplan past niet binnen het bestemmingsplan Nieuwe Sloot. 

De woningen passen niet binnen de bouwvlakken en hoogtematen zoals opgenomen in het 

geldende bestemmingsplan Nieuwe Sloot.  

 

Buitenplanse afwijking  

Wij hebben besloten af te wijken van het bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12 lid 

1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht van de voorschriften van het 

bestemmingsplan Ridderveld conform het besluit van burgemeester en wethouders onder 

nummer 2017/132814 en het besluit van de gemeenteraad 2017/132814 waarbij de 

gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 

 

Bouwverordening 

Doordat niet alle parkeerplaatsen op eigen terrein plaatsvinden hebben wij besloten ontheffing 

van de Bouwverordening artikel 2.5.30 vierde lid te verlenen. 

 

Geluid 

Voor het besluit is tevens een hogere waarde besluit vastgesteld. 

 

Beroepsclausule 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na publicatie beroep worden aangetekend. Het 

beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank ’s-Gravenhage, sector 

bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. 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 er 

veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening 

worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 

20302, 2500 EH 's- Gravenhage. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd 

treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 
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Ter inzage legging 

Van 28 april 2017 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en zijn 

belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze 

gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Er is een zienswijze ingediend maar deze is ingetrokken 

 

Om de belangen van het hoogheemraadschap voldoende te waarborgen is bij dit besluit een 

tabel (bijlage A) met tekening bijgevoegd. In deze tabel is het verhard oppervlakte en 

watercompensatie aangegeven. Deze tabel en tekening maken onderdeel uit van dit besluit  

 

Voorschriften bij omgevingsvergunning V2016/686: 

1. Aanvang werkzaamheden 

De werkzaamheden dienen binnen een termijn van 6 maanden na dagtekening van de 

vergunning worden aangevangen. 

 

2. Melden 

De volgende onderdelen worden tenminste 2 werkdagen voor de aanvang gemeld aan het team 

Veiligheid & Inspectie, afdeling Leefbaarheid en Veiligheid: 

 de aanvang van de werkzaamheden; 

 het inbrengen van de funderingspalen/damwanden; 

 het storten van beton; 

 het gereedkomen van de werkzaamheden; 

De melding dient telefonisch: 14 0172 of per mail: pbinspectie@aadr.nl te geschieden. Bij de 

melding dient u het kenmerk en het adres te vermelden. 

 

3. Uitzetten project 
Indien het te bouwen project door de gemeente moet worden uitgezet, moet u minimaal 4 

weken voor aanvang contact opnemen met de afdeling GEO-Informatie. Uw aanvraag voor het 

uitzetten kunt u sturen naar geo@alphenaandenrijn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 

met u op voor de planning. 

 

4. Algemene sterkte van de bouwconstructie afdeling 2.1 Bouwbesluit 

Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die duurzaam gedurende de in NEN-EN 

1990 bedoelde referentieperiode voldoende bestand is tegen de daarop  werkende krachten. 

Voor verbouw, het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk, 

geldt het niveau zoals aangegeven in NEN 8700. 

De volgende aan te leveren gegevens en bescheiden moeten minimaal drie weken voor 

aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter toetsing aan de afdeling PDV, team 

Vergunningen worden voorgelegd: 

 

 Constructie tekeningen en berekeningen, gegevens en bescheiden met betrekking tot 

belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) 

constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf, voor zover het niet de 

hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft. 

mailto:pbinspectie@aadr.nl
mailto:geo@alphenaandenrijn.nl
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 Indien van toepassing: de kalenderstaten na uitvoering van de heiwerkzaamheden. 

Constructieve gegevens kunt u aanleveren via het e-mailadres: jkleijn@alphenaandenrijn.nl. 

 

5. Geluidhinder artikel 8.3 Bouwbesluit 

Werkzaamheden worden op een zodanige wijze uitgevoerd dat overmatige geluidshinder voor 

de omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. 

Lid 1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag 

tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. 

Lid 2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 

8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 

overschreden. 

Tabel 8.3  

dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 dB(A) > 80 dB(A)  

Maximale blootstellingsduur  onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 

 

6. Trillingshinder artikel 8.4 Bouwbesluit 

Lid 1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen 

in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 

verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer 

dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder 

voor personen in gebouwen» 2006. 

 

7. In gebruik nemen openbaar gebied 

Voor het in gebruik nemen van het openbaar gebied ten behoeven van containers, keten en 

bouwhekken etc. dient u een APV-ontheffing aan te vragen bij de gemeente Alphen aan den 

Rijn. Een aanvraag kan worden ingediend op www.alphenaandenrijn.nl. 

 

8. Grondverzet 

 Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens 

wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het 

Besluit bodemkwaliteit.  

 Richtlijnen voor veiligheid zijn vastgelegd in CROW-publicatie 132: ‘Werken in en met 

verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’.  

 Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde binnen het 

werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland dient een melding gedaan te 

worden. De Omgevingsdienst beoordeelt of de partij grond mag worden toegepast op 

de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m3 schone grond dient ook 

een melding te worden gedaan. Beide meldingen kunnen via www.meldgrond.nl 

 

 

 

 

 

mailto:jkleijn@alphenaandenrijn.nl
http://www.alphenaandenrijn.nl/
blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::blocked::http://www.meldgrond.nl/
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9. Melding toevalsvondst 

In geval bij de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond 

van artikel 53 van de Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de Minister van 

OC&W. De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter 

beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het 

melden van vondsten kan gebruik worden gemaakt van het E-formulier Vondstmelding dat de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft ontwikkeld of kan contact opgenomen worden met de 

InfoDesk van de RCE (info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456) of het ARCHIS meldpunt. 

 

10. Peilmaten 

Oostelijk woonblok (fase 1) vloerpeil -0,40 N.A.P. 

Westelijk woonblok (fase 2) vloerpeil -0,60 N.A.P. 

Woningen aan de Meteoorlaan vloerpeil -0,50 N.A.P. 

 

11. Riolering 

Vuilwater p.v.c. 160 mm, b.o.k. 70 cm onder het maaiveld, t.p.v. eigendomsgrens plaats van de 

uitleggers in overleg met de gemeente afdeling IB. 

Schoonwater p.v.c. 160 mm b.o.k. 70 cm onder het maaiveld t.p.v. eigendomsgrens, plaats in 

overleg met de gemeente afdeling IB. 

Ieder 3 a 4 woningen op één huisaansluiting. 

De binnen rioleringsplan dient door de afdeling IB goedgekeurd te worden 

Advies om drainageblok aan te brengen en op twee plaatsen aan te bieden. 

Drainage moet op eigen terrein op het schoonwater aangesloten worden. 

Drainage moet voorzien van een zandvangput voordat deze op het schoonwaterriool wordt 

aangesloten. 

B.o.k. van drainage+h.w.a. -1,10 m t.p.v. eigendomsgrens (zie bijgevoegde tekening. 

 

 

Bijlagen behorend bij de beschikking: 

2696995_1481294086234_4436_pwe_VK_kopersopties_2016-08-29.pdf 
   2696995_1481294882940_4436_pw_kleurenstaat_WABO_2016-11-11.pdf 
   2696995_1481297333175_4436_pw_VenG_plan_ontwerpfase_2016-11-11.pdf 

  2696995_1481297668916_16007_Bouwbesluittoets_woningen_Park100_Alphen_ad_Rijn_161111.pdf 

2696995_1481560097814_4436_hv_D-10_principedetails_2016-12-12.pdf 
   2696995_1481743067005_papierenformulier.pdf 

     2696995_1487772563765_17-0091_Monitoringsplan_Park_100.pdf 
   2696995_1487772632470_616-124-80_rapport_GWG_bouwplan_Park_100_v01.pdf 

  2696995_1487772728686_BouwkostenPark_100.pdf 
     2696995_1487772899209_Bouwplaatsindeling-uitvoering-170214_-_Sheet_-_05_-_Bouwplaatsindeling.pdf 

2696995_1488379805239_RO-ROB-50840100-ON02_TOTAAL_LR.PDF 
   2696995_1481293841607_DO_-_01-11-2016.pdf 

      

 

 

mailto:info@cultureelerfgoed.nl
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Tabel huidige oppervlakte Park oost NW (Park 100)  

Oppervlakte Park oost (plan Park 100) 

  

Park 100 Bebouwing    8267 m² 

Park 100 Groen 16789 m² 

Park 100 Water   5273 m² 

Park 100 Tuinen   6844 m² 

Park 100 Hydrolineo   3942 m² 

Park verharding 10580 m² 

  

Totaal  51695 m² 

 

Tabel oppervlakte zoals opgenomne in het vatsgestelde bestemmingsplan 2010 

 

Oppervlakte Park oost (bestemmingsplan 2010) 

  

Park 100 Bebouwing  27948 m² 

Park 100 Groen 18501 m² 

Park 100 Water   5245 m² 

  

Totaal  51695 m² 

 

 

 

 


