
  

 

 

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW  Katwijk, Postbus 589, 2220 AN  Katwijk, website: www.katwijk.nl,  

(T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56 

 

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden. 

 

 

 

 

 

 

Definitieve Omgevingsvergunning 

Zaaknummer 631380 (dossier 2016-07602) 

 

1. Inleiding 

Op 29 januari 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 

vijftien woningen (type apparterra) op het perceel achter Brouwerstraat 46 t/m 94 in Rijnsburg 

(toekomstige huisnummering Collegiantenstraat 46 a t/m f, 56 a t/m c, 66 a t/m c,76 a t/m c) bestaande uit 

de volgende onderdelen: 

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

- Strijdig gebruik  (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

- Aanleg en veranderen weg (art. 2.2 lid 1d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

 

2. Procedureel 

2.1. Bevoegd gezag 

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op 

de aanvraag te beslissen. 

 

2.2. Ontvankelijkheid 

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij 

bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende waren om de aanvraag in behandeling te 

nemen. De aanvrager is daarop bij brief van 3 maart 2016 in de gelegenheid gesteld om aanvullende 

gegevens aan te leveren. Deze zijn op 28 april 2016 ontvangen. De aanvraag en de latere aanvulling bevatten 

voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke 

leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk. 

 

2.3. Voorbereidingsprocedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in 

paragraaf 3.3 van de Wabo. 

 

2.4. Ter inzage legging 

Wij hebben de aanvraag, het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken met ingang van 8 juli 2016,  

gedurende zes weken ter inzage gelegd. Naar aanleiding van die terinzagelegging zijn geen zienswijzen naar  

voren gebracht. 

 

2.5. Verklaring van geen bedenkingen 

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht (Bor) of een bijzondere wet categorieën 

van gevallen aan waarbij een omgevingsvergunning alleen wordt verleend als een daarbij aangewezen 

bestuursorgaan heeft verklaard dat het tegen vergunningverlening geen bedenkingen heeft. Het gaat hier 

om een geval als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Bor, zodat van de gemeenteraad van Katwijk een 

verklaring van geen bedenkingen is vereist. Op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Bor kan de gemeenteraad 

categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Bij besluit van 

27 januari 2011 heeft de gemeenteraad alle activiteiten, ten aanzien waarvan het college van burgemeester 

en wethouders het bevoegd gezag is om te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor die  
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activiteiten en waarvoor ten behoeve van de verlening van omgevingsvergunning toepassing wordt gegeven 

aan artikel 2.12, lid 1, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo, aangewezen als categorie waarvoor een 

verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Gelet hierop is voor het project een verklaring van geen 

bedenkingen niet vereist. 

 

3. Besluit 

Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende 

activiteiten: 

- Bouwen (art. 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

- Strijdig gebruik  (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

- Aanleg en veranderen weg (art. 2.2 lid 1d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

 

Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig 

gewaarmerkte stukken: 

1. Aanvraagformulier; 

2. Aanvraag activiteit inrit; 

3. Aanvullende brief betonwand; 

4. Akoestisch onderzoek wegverkeer; 

5. Archeologisch bodemonderzoek; 

6. Bouwbesluitberekeningen; 

7. EPC-berekeningen; 

8. EPC-overzicht; 

9. Goede Ruimtelijke Onderbouwing; 

10. Inventariserend veldonderzoek archeologie; 

11. Tekening bestaande situatie ; 

12. Tekening boogstralen en brandkraan; 

13. Tekening gevelaanzichten en doorsneden; 

14. Tekening gevels bouwnummer 12 en 13 

15. Tekening dakaanzichten gew 2016-03-21; 

16. Tekening plattegrond begane grond gew 2016-03-21; 

17. Tekening plattegrond begane grond Binnenhof a gew 2016-03-21; 

18. Tekening plattegrond begane grond Binnenhof b gew 2016-03-21; 

19. Tekening kadastrale situatie ; 

20. Tekening nieuwe situatie perceel; 

21. Tekening plattegrond nieuwe situatie; 

22. Tekening principedetails. 

23. Benodigde aanvullende details 

 

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 

betreffende werkzaamheden de volgende gegevens en bescheiden worden ingediend en door ons worden 

goedgekeurd: 

1. constructieberekeningen 

2. installatietekeningen 

3. benodigde aanvullende details 

 

In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking 

hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning. 
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Eigen risico 

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in 

rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes 

weken na de verzenddatum van dit besluit beroep instellen. Vervolgens hebben zij na behandeling van hun 

beroepschrift nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. 

 

Katwijk, 20 oktober 2016 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Katwijk, 

 
G.J. Hartwig 

Teamleider Vergunningen 

 

 

 

 

 

 

Verweermogelijkheden 

Indien een belanghebbende, waaronder u, zich met het besluit niet kan verenigen, dan kan daartegen  

binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de rechtbank 

’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.  

 

Voor het indienen van een beroepschrift wordt een griffierecht geheven. 

 

Het besluit 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. Ingeval van onverwijlde spoed 

kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector 

bestuursrecht van de rechtbank ’s-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek 

dient vergezeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.  

 

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.  

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit pas in werking nadat 

op dat verzoek is beslist. 

Digitaal indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. De indiener moet wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). 
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BIJLAGE I 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van deel uit van de omgevingsvergunning met 

zaaknummer 631380, voor het bouwen van vijftien woningen (type apparterra) op het perceel achter 

Brouwerstraat 64 t/m 94 in Rijnsburg. 

 

 

Het bouwen van een bouwwerk 

 

1. Toetsingsgronden 

Op grond van artikel 2.10, lid 1, van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden 

geweigerd indien: 

a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag 

betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit; 

b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van burgemeester 

en wethouders niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag 

betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening; 

c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheers verordening of het exploitatieplan, of 

de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij 

de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 

2.12; 

d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met 

uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf 

beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is 

met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in de Welstandsnota Katwijk, 

tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet 

worden verleend; 

e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft 

en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan 

aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm. 

 

2. Overwegingen 

2.1 Bouwbesluit 

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming 

bevonden met het Bouwbesluit. 

 

2.2 Bouwverordening 

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden zijn getoetst aan en in overeenstemming 

bevonden met de bouwverordening. 

 

2.3 Bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of regels gesteld door de 

provincie of het Rijk 

 

Bestemmingsplan 

De aangevraagde activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “R-De Horn”, op grond 

waarvan op het perceel de bestemming “Groenvoorzieningen”, “Verkeer”, “Verblijfsdoeleinden” en “Wonen 

(zonder bouwvlak)” rust.  

Op grond van de bestemmingsplandoeleinden zijn op deze gronden geen nieuwe woningen toegestaan. 

Hierdoor is het gevraagde bouwplan in strijd met het bestemmingplan. 
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Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag in dat geval mede aangemerkt als een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c, en wordt 

de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met t0epassing van artikel 2.12 niet 

mogelijk is. 

 

Op grond van artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo kan voor de aangevraagde activiteit 

omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels 

inzake afwijking. 

 

Tegen het verlenen van de vergunning is ruimtelijk geen bezwaar. In de goede ruimtelijke onderbouwing is 

gemotiveerd waarom hiertegen geen bezwaar is. 

 

Gelet hierop kan voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 1°, van de 

Wabo omgevingsvergunning worden verleend.  

 

Beheers verordening 

Op het perceel is geen beheers verordening van kracht, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is. 

 

Exploitatieplan 

Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan, waarmee de 

aangevraagde activiteit in strijd is.  

 

Regels gesteld door provincie of Rijk 

Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale 

verordening of aanwijzingen van het Rijk, waarmee de aangevraagde activiteit in strijd is. 

 

Voorbereidingsbesluit 

Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit . 

 

2.4 Welstand  

De aangevraagde activiteit is op 29 juni 2016 voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester. De 

Stadsbouwmeester heeft de aangevraagde activiteit positief beoordeeld. Hieruit volgt dat voldaan wordt aan 

redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12 van de Woningwet. 

 

2.5 Tunnelveiligheid 

De aangevraagde activiteit betreft geen wegtunnel. 
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 

voorbereidingsbesluit 

 

Toetsingsgronden. 

Op grond van artikel 2.12 lid 1 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit slechts 

worden verleend: 

a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening: 

1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake 

afwijking, 

2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of 

3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 

besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

 

b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels 

inzake afwijking; 

 

c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of 

aanwijzingen van het Rijk: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan; 

 

d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het 

voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking. 

 

Bestemmingsplan 

De aangevraagde activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “De Horn”, op grond 

waarvan op het perceel de bestemming “Groenvoorzieningen”, “Verkeer”, “Verblijfsdoeleinden” en “Wonen 

(zonder bouwvlak)” rust.  

Op grond van de bestemmingsplandoeleinden zijn op deze gronden geen nieuwe woningen toegestaan. 

Hierdoor is het gevraagde bouwplan in strijd met het bestemmingplan. 

 

Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt de aanvraag in dat geval mede aangemerkt als een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder c, en wordt 

de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met t0epassing van artikel 2.12 niet 

mogelijk is. 

 

Op grond van artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3°, van de Wabo kan voor de aangevraagde activiteit 

omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels 

inzake afwijking. 

 

In de bij dit besluit gevoegde en daarvan deel uitmakende “Goede ruimtelijke onderbouwing” is 

uiteengezet dat voor de aangevraagde activiteit omgevingsvergunning kan worden verleend. Verwezen 

wordt naar deze ruimtelijke onderbouwing, die op deze plaats als ingelast moet worden beschouwd. 

Wij hebben deze goede ruimtelijke onderbouwing gecontroleerd en stemmen in met deze 

onderbouwing. Wij concluderen dat het bouwplan voldoet aan het ruimtelijke beleid.    

 

Gelet hierop kan voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3°, van de 

Wabo omgevingsvergunning worden verleend.  
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Het veranderen en aanleggen van een weg 

 

Toetsingsgronden 

 

Op grond van artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk , gelezen in 

samenhang met artikel 1.8 van die verordening en artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning 

voor deze activiteit worden geweigerd in het belang van: 

a. de openbare orde; 

b. de openbare veiligheid; 

c. de volksgezondheid; 

d. de bescherming van het milieu. 

 

Openbare orde 

Er is geen sprake van inbreuk op de openbare orde. 

 

Openbare veiligheid 

Er is geen sprake van inbreuk op de openbare veiligheid. 

 

Volksgezondheid 

Er is geen sprake van invloed op de volksgezondheid. 

 

Milieu 

Er is geen sprake van invloed op het milieu. 

 

Gelet op bovenstaande regels kan voor deze activiteit omgevingsvergunning worden verleend. 
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