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 Beslissing op uw aanvraag om omgevingsvergunning 

LDN01A 00000  

nieuwbouw van 32 woningen groenoord 

Datum binnenkomst 05-07-2013 

datum besluit 

 

 27-03-2014 

 

 

Geachte X, 

 

Op 05-07-2013 hebben wij uw aanvraag tot een omgevingsvergunning ontvangen op grond van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatie kadastraal bekend, sectie K, 

nrs. 6287 en 6467, woningbouwproject Groenoord, voor het volgende project: “Het bouwen van 32 

woningen (blok 5)”. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteit: 

 

 Het bouwen van een bouwwerk. 

 

Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. Eventuele indiener(s) van zienswijzen zijn van 

de vergunningverlening in kennis gesteld en wij wijzen erop dat rechten van derden aan het 

gebruik van deze vergunning in de weg kunnen staan. U treft de vergunning bijgevoegd aan. In uw 

omgevingsvergunning staan doorgaans voorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de voorwaarde dat nog 

nadere constructieve gegevens overgelegd en beoordeeld moeten worden voordat met de 

werkzaamheden mag worden gestart. Het is dus belangrijk dat u kennis neemt en rekening houdt 

met de in uw omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden. Ook vragen wij uw aandacht voor 

het onderstaande, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht niet alle mededelingen op uw 

vergunning van toepassing zijn.  

 

Op tijd beginnen 

Na inwerkingtreding van uw vergunning heeft u maximaal 26 weken (activiteit kap 52 weken) de tijd 

om met de werkzaamheden te beginnen. Na die 26 weken loopt u het risico dat de vergunning 

wordt ingetrokken. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet binnen 26 weken kunt 

beginnen. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en daarbij ook aan te geven 

wanneer u wel kunt starten met de werkzaamheden.  
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Betaling leges 

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor 

een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte, 

gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt 

aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.  

 

Verplichting tot melden start en voortgang van de bouwwerkzaamheden  

Een belangrijke taak van onze inspecteurs is het controleren of er in overeenstemming met  de 

verleende vergunning wordt gebouwd. Goedgekeurde tekeningen moeten daarom steeds op het 

werk aanwezig zijn en u dient het begin van de werkzaamheden alsmede de start van 

heiwerkzaamheden, het betonstorten voor de fundering en de verdiepingen altijd te melden. 

Voordat met het storten van beton mag worden begonnen, dienen de wapening, bekisting en 

ondersteuning van de betonconstructie voorts door het team Bouwtoezicht te zijn goedgekeurd. De 

keuring moet 48 uur voor de voorgenomen aanvang van het storten worden aangevraagd bij de 

afdeling Handhaving, team Bouwtoezicht, telefoon 14 071. 

 

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, dient u ons hiervan in kennis te stellen. De meldingen kunt 

u doen via service.bowo@leiden.nl.of faxnummer 071 - 516 7880 onder vermelding van het 

omgevingsvergunningnummer en het perceel waarop de vergunning van toepassing is. 

 

Afvoerleidingen / riolering / herbestrating 

Afvoerleidingen moeten zijn aangesloten op het openbaar riool. Dit zal door de gemeente voor 

rekening van de vergunninghoud(st)er worden uitgevoerd. Voordat de aansluitingen worden 

gemaakt dient eerst een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te 

worden gestort (gironr. 37206 ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, Unit Civiel 1, onder 

vermelding van ‘aansluiting riolering LDN01A 00000 ’). Verder moet de hemelwaterafvoer zijn 

aangesloten op de huisriolering *lozen op het buitenwater. 

  

Voor eventuele herbestrating, die als gevolg van de werkzaamheden uitgevoerd moet worden, 

dient een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te worden gestort 

(gironr. 37206 ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, unit Civiel 4, onder vermelding van 

“waarborgsom bestrating LDN01A 00000 “). 

 

Milieu 

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. Indien u 

nog een bodemonderzoek moet verrichten, wijzen wij erop dat hieruit kan blijken dat mogelijk 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De omgevingsvergunning treedt in dat 

geval pas in werking zodra is voldaan aan artikel 6.2c van de Wet algemene bepaling 

omgevingsrecht (Wabo).   

 

Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde binnen het werkgebied van 

Milieudienst West-Holland dient een melding gedaan te worden door middel van het 

meldingsformulier (www.mdwh.nl). De milieudienst beoordeelt of de partij grond mag worden 

toegepast op de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m
3 
schone grond dient een 

melding te worden gedaan via www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.  

mailto:service.bowo@leiden.nl
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/
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Archeologie  

Indien archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van artikel 53 van de 

Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de minister van OC&W, door tussenkomst van 

de unit Monumenten en Archeologie van de gemeente, tel. nr. 071-5167950.  

De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter 

beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Overige vergunningen 

Hoewel in de omgevingsvergunning de meeste vergunningstelsels zijn geïntegreerd, kan het toch 

voorkomen dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Zo is op grond van artikel 2.10 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van voorwerpen (keten, steigers, 

bouwmaterialen e.d.) op, in, over of boven de weg een afzonderlijke vergunning nodig. Volgens 

artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ook voor het hebben van voorwerpen in, 

over of boven een openbaar water een afzonderlijke vergunning nodig. Deze vergunningen kunnen 

worden aangevraagd bij de afdeling Service & Informatie, telefoonnummer 071-5165503, unit 

Parkeren, Markt en Water, postbus 495, 2300 AL Leiden.  

 

Inbraakgevoeligheid en omgeving 

Wij maken u er op attent dat inbrekers regelmatig bouwsteigers gebruiken om panden die 

verbouwd worden en de naastgelegen panden te betreden. Wij raden u daarom aan afdoende 

maatregelen te nemen tegen inbraak. Tevens adviseren wij u om uw omgeving te laten weten dat u 

gaat beginnen met de (ver)bouwwerkzaamheden. 

 

Meer informatie 

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Bouwen & Wonen van de gemeente 

Leiden, telefoon 14 071 of per e-mail: bodvs@leiden.nl.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Leiden, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

A.H. Karbet 

Teamleider Vergunningen & Subsidies 

 

 

 

Kopie aan x 

mailto:bodvs@leiden.nl




   

Omgevingsvergunning 

(uitgebreide procedure) 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden 

 

gezien het verzoek  

ingediend door:  Groenoord CV 

adres:  Postbus 2961 

postcode en woonplaats: 1000 CZ  Amsterdam 

ingekomen op:  05-07-2013 

geregistreerd onder nummer  Wabo 131199 / 912945 OLO. 

 

waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) wordt gevraagd voor de locatie, kadastraal bekend, sectie K, nrs. 6287 en 6467, 

woningbouwproject Groenoord blok 5, voor het volgende project: “Het bouwen van 32 woningen”. 

Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteit: 

 

 Het bouwen van een bouwwerk. 

 

overwegende: 

 

ten aanzien van de procedure 

De aanvraag tot omgevingsvergunning is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt, waarbij is 

medegedeeld dat deze vanaf 17-07-2013 gedurende twee weken kan worden ingezien. Na 

bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen. 

 

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht met ingang van 30-01-2014 voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen 

deze termijn zijn geen zienswijzen of adviezen op de ontwerpbeschikking ingediend. 

 

ten aanzien van de activiteit bouwen 

De aanvraag ziet op het bouwen van een bouwwerk. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. 

van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Het bouwplan is getoetst 

aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan.   

 

Bouwbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo) 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden 

geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de 

voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit. U heeft aannemelijk gemaakt dat het 

bouwplan, onder het stellen van voorwaarden, voldoet aan deze voorschriften. 
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bouwverordening (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo) 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden 

geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de 

voorschriften zoals opgenomen in de bouwverordening. U heeft aannemelijk gemaakt dat het 

bouwplan voldoet aan deze voorschriften.  

 

bestemmingsplan 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden 

verleend indien de activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het 

exploitatieplan, of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ter plaatse is het bestemmingsplan Leiden Noord van kracht en 

gelden de bestemmingen ‘Woondoeleinden’ en ‘Verblijfsgebied’. 

 

De activiteit bouwen is op de volgende onderdelen in strijd met het genoemde bestemmingsplan: 

 het blok aan de westzijde is voor een deel op de bestemming Verblijfsgebied gesitueerd. 

Binnen deze bestemming is woningbouw niet toegestaan; 

 in het bestemmingsplan is opgenomen dat de bijgebouwen, op de hoeken van het bouwblok, 

maximaal 3m hoog mogen zijn. In het onderhavige plan zijn 3 bijgebouwen opgenomen met 

een hoogte van 6m, waarmee de maximaal toegestane hoogte met 3m wordt overschreden; 

 

Uw aanvraag wordt mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo.  

 

Op grond van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan de omgevingsvergunning 

worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  

Wij zijn van oordeel dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat er sprake 

is van een goede ruimtelijke onderbouwing. 

De ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.0546.OV00037-0201) is als bijlage bij dit besluit gevoegd 

en maakt daarvan deel uit. 

 

welstand (artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo) 

Op grond van artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo mag de omgevingsvergunning alleen 

worden verleend indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke 

eisen van welstand. In de gemeente Leiden is de Welstandsnota gemeente Leiden 2010 van 

toepassing.  

 

Het bouwplan voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen sneltoetscriteria en is daarom 

voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML)  De WML heeft in haar 

vergadering van 08-01-2014 geoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van 

welstand.  

 

Toetsingskader:  Welstandsnota Leiden 2010  

Gebied 03B Overig vooroorlogs Noord  

belevingsassen: beheer met aandacht, de rest terughoudend beheer   

  

Welstandsadvies:  Niet in strijd met redelijke eisen van welstand 
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Wij hebben dit advies overgenomen en zijn daarmee van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is 

met redelijke eisen van welstand.  

 

Wij zijn van oordeel dat de vergunning voor de activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ en ‘het 

gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’ kunnen worden 

verleend. 

 

 

BESLUIT 
 

Burgemeester en wethouders besluiten:  

 

1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie, kadastraal bekend, sectie K, nrs. 6287 

en 6467, woningbouwproject Groenoord blok 5, voor het volgende project: “Het bouwen van 32 

woningen”, dat bestaat uit de volgende activiteiten: 

 

 Het bouwen van een bouwwerk. 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 

 

2. aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:   

 u mag niet eerder met de betreffende werkzaamheden (laten) beginnen dan nadat de 

hieronder genoemde gegevens zijn ingeleverd en goedgekeurd dan wel, voor zover het 

gaat om constructieve gegevens, aannemelijk is gemaakt dat deze voldoen aan de 

bepalingen van het Bouwbesluit. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten de 

stukken door het team Vergunningen en Subsidies dan ook beoordeeld zijn. De 

beoordeelde constructie-tekeningen en/of -berekeningen moeten op het werk aanwezig te 

zijn. De volgende gegevens moeten tenminste 3 weken voor aanvang van de 

desbetreffende werkzaamheden via het Omgevingsloket worden ingediend: 

 de bluswatervoorzieningen. Op basis van artikel 6.30, lid 3 van het Bouwbesluit is de 

afstand tussen de bluswatervoorziening en een ingang van een woning niet groter dan 

40m; 

 een constructieve uitwerking en (detail-)berekeningen van het toe te passen betonnen 

bouwsysteem; 

 een duidelijke opgave/berekening van de belastingafdracht van de sporenkap op de 

gevelconstructie / zoldervloerrand (detail 05); 

 een stabiliteitsberekening op basis van het betonnen bouwsysteem waarbij tevens 

beschouwd de bijzondere belastingcombinatie waarbij geen belendingen betrokken 

zijn (zie NEN-EN 1991-1-7+C1:2011/NB art 3.1); 

 berekeningen en uitwerkingen van de in het betonnen-bouwsysteem benodigde 

koppelingen; 

 de berekening en tekeningen van overige constructies en constructieonderdelen zoals 

bijvoorbeeld de vloeren en de dakkap; 

 de berekening van de stempelbelastingen op de beganegrondvloeren; 

 een funderingsadvies; 

 gegevens waar uit blijkt dat de zetting van de op staal gefundeerde bergingen de 

waarden genoemd in NEN 6740 niet overschrijden; 
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 een werkomschrijving waar uit blijkt dat tijdens het aanbrengen van de vorstranden en 

het vervaardigen van de bergingvloeren de grond niet te veel ontspant en voldoende 

verdicht kan worden; 

 een omschrijving van de brandwerendheid van de constructie; 

 berekeningen en tekeningen van de houten binnenspouwbladen;  

 berekening van de lateien en het certificaat; 

 gegevens waar uit blijkt dat (gedeeltelijk) onzichtbaar verwerkte staalconstructies 

voldoende duurzaam zijn; 

 de berekening en tekening van de noodoverstorten; 

 een inventarisatie van de funderingen in de omgeving; 

 een herbeschouwing van de kopgevelbalk as 01/01 van kavel 501 (en vergelijkbare 

balken), waar een paal ongelukkig onder de brede gevelopening is geplaatst , terwijl 

lijnbelasting op de balk berekeningstechnisch gewoon doorloopt; 

 een bouwveiligheidsplan waarin o.a. de volgende onderdelen zijn opgenomen: 

a. een rapport over het geluid- en trillingsniveau bij de belendingen ten gevolge van 

werkzaamheden waaronder ook begrepen de invloed van manoeuvreren van 

zwaarder materieel; 

b. een uitvoeringsplan voor de bouwmethodiek met toe te passen materialen, 

materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen; 

c. een verkeersplan voor stremmingen t.g.v. werkzaamheden en omleidingen als de 

werkzaamheden zoals hijsen van lasten en het plaatsen van bouwafscheidingen 

daar toe aanleiding geven; 

d. een tekening van de te plaatsen hoogtemeetpunten; 

e. een monitoringsplan voor de hoogtemeetpunten en kabels en leidingen met daar in 

opgenomen de kritische waarden;  

f. een voorstel voor het meten van trilling- en geluidsniveaus t.g.v. werkzaamheden; 

g. een rapportageplan inzake de meetresultaten; 

h. de gegevens die beschikbaar komen tijdens het monitoren (dienen binnen 24 uur 

te worden aangeleverd);  

i. de bouwplaatsinrichting en toegankelijkheid van de bouwplaats waarop tevens de 

binnen het plangebied aanwezige bestaande bomen zijn aangegeven. 

 

authentiek adres 

De vergunning wordt verleend voor de volgende authentieke adressen: Cornetkade, Floris 

Versterlaan, Jan Lievensstraat, Lucas van Leijdenstraat. 

 

bijgevoegde documenten 

De volgende toegevoegde gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning: 

 Anders, 912945_1373024714160_12-047_BBT_01_050713BB140122.pdf van 05-07-2013; 

 Energiezuinigheid en milieu, 912945_1373024801071_12-047_EPC_01_050713BB140122.pdf 

van 05-07-2013; 

 Constructieve veiligheid complexere bouwwerken, 

912945_1373024899034_20134001_berekeningen_02-07-2013BB130930.pdf van                

05-07-2013; 

 Constructieve veiligheid complexere bouwwerken, 

912945_1373025132023_20134001_constr_uitg_puntenBB130930.pdf van 05-07-2013; 
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 Constructieve veiligheid complexere bouwwerken, 

912945_1373025232448_20134001_Fundering_02-07-2013BB130930.pdf van 05-07-2013; 

 Constructieve veiligheid complexere bouwwerken, 

912945_1373025312712_20134001_Palenplannen_02-07-2013BB130930.pdf van                   

05-07-2013; 

 Anders, 912945_1373025692989_B-11-RENVOOIBB130717.PDF van 05-07-2013; 

 Anders, 912945_1373026249654_D-ge502BB130930.pdf van 05-07-2013; 

 Anders, 912945_1373026313854_D-kl500BB130930.pdf van 05-07-2013; 

 FTP 912945_1373026852455_papierenformulier.pdf van 05-07-2013; 

 Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voor 

912945_1376914452791_B2007516708N001BB140122.pdf van 19-08-2013; 

 Energiezuinigheid en milieu 

912945_1377163599127_Bodemonderzoek_Groenoord_tekstBB130930.pdf van 22-08-2013; 

 Energiezuinigheid en milieu 

912945_1377163696440_Bodemonderzoek_Groenoord_bijlagenBB130930.pdf van                 

22-08-2013; 

 Energiezuinigheid en milieu 912945_1377164266253_2130644_-_GPR-HBB130930.pdf van 

22-08-2013; 

 Energiezuinigheid en milieu 912945_1377164407914_2130644_-_GPR-tBB130930.pdf van 

22-08-2013; 

 Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouw 912945_1378734439980_B-03-

bergingen_06-09-2013BB130930.PDF van 09-09-2013; 

 constructie resultaten sonderingen 912945_1386169222566_Sonderingen_FA-18212-

1BB140122.pdf van 04-12-2013; 

 plattegrond en geveltekening B-501-(cluster1)BB140108.PDF van 16-12-2013; 

 plattegrond en geveltekening B-502-(cluster2)BB140109.PDF van 16-12-2013; 

 plattegrond en geveltekening B-503-(cluster3)BB140109.PDF van 16-12-2013; 

 plattegrond en geveltekening B-504-(cluster4)BB140109.PDF van 16-12-2013; 

 plattegrond en geveltekening B-505-(cluster5)BB140109.PDF van 16-12-2013; 

 situatietekening W-01-(situatie)BB140109.PDF van 16-12-2013; 

 principedetailtekening W-02 (details)BB140109.pdf van 16-12-2013; 

 bergingen en tuinmuren tekening W-03-(bergingen)BB140109.PDF van 16-12-2013; 

 rapport verkennend bodemonderzoek 

912945_1395387285002_3804_rapport_bodemonderzoek.pdf van 21-03-2014; 

 Ruimtelijke onderbouwing Groenoord blok 5 ruimtelijke onderbouwing140317.pdf van           

17-03-2014. 

 

mededelingen 

 met het oog op eventuele schades door trillingen ten gevolge van heiwerkzaamheden wordt 

geadviseerd de op staalgefundeerde woningen op te nemen in een monitoringsplan welke 

binnen een straal van 40 meter van het nieuwe heiwerk gesitueerd staan; 

 in verband met de sterk verdichte bovenlaag kan het nodig zijn de palen voor te boren; 

 de kanaalplaten moeten in verband met de brandwerendheid worden berekend en 

gedetailleerd volgens de laatst bekende inzichten zoals bijvoorbeeld de publicatie van de Bond 

van Fabrikanten van Betonproducten; 
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 van eventuele betonconstructies met nok-/tandopleggingen moet een heldere berekening 

volgens de vakwerkanologie worden opgesteld met daar van afgeleid de verankeringslengte 

van het wapeningsstaal. Hierbij moeten tevens de trekkrachten t.g.v. krimp en thermische 

vervorming in rekening zijn gebracht; 

 trillingen aan belendingen moeten minimaal voldoen aan SBR richtlijn-A. 

 schade of ernstige hinder voor de omgeving moet zo veel mogelijk worden voorkomen; 

 indien hiervoor genoemde eisen worden overschreden dienen de veroorzakende 

werkzaamheden worden gestaakt en moet de inspecteur van het Team Bouwtoezicht van de 

Gemeente Leiden onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld; 

 opvallend is dat de betonkwaliteit van de funderingsbalken gekozen is als C25/30; 

 indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor de veiligheid van de openbare 

ruimte, belendingen of personen niet voldoende is gewaarborgd, dient de aannemer onverwijld 

de juiste maatregelen te treffen; 

 op de voorgenomen bouwlocatie zijn kabels en leidingen aanwezig; 

 het voornemen om meer dan 50 m
3
 grond af te graven en/of meer dan 1.000 m³ grondwater te 

onttrekken moet de initiatiefnemer melden bij de Omgevingsdienst West-Holland via het 

meldingsformulier Bodemverontreiniging; 

 het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand valt onder de Waterwet en moet gemeld worden 

bij het Waterschap. Het lozen van bemalingwater valt onder het Besluit lozen buiten 

inrichtingen. Meer informatie over de wijze van lozing en de meldingsplicht is te vinden op 

www.odwh.nl/bedrijven/water;  

 voor het toepassen van niet schone grond en/of schone grond (meer dan 50 m³) dient een 

melding te worden gedaan via www.meldgrond.nl.  

 

inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt op grond van artikel 6.2 van de Wabo terstond naar haar bekendmaking in 

werking. 

 

Beroepsclausule 

Wie door het verlenen van deze vergunning rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, en tijdig 

zienswijzen tegen het ontwerpbesluit heeft gemaakt, kan daartegen op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is 

gelegd beroep instellen bij de rechtbank, Sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den 

Haag. Indien onverwijlde spoed - gelet op de betrokken belangen - het vereist, kunt u ook de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te 

treffen. 

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in  

het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop  

van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.  

Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Verzonden: 27-03-2014 
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Burgemeester en wethouders, 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

 

A.H. Karbet 

Teamleider Vergunningen en Subsidies 


