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Geachte heer Van der Post, 

Op 23 december 2016 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen 
voor het realiseren van 40 appartementen voor locatie Rederijkersplein 

In behandeling nemen 
De door u ingediende aanvraag voldoet aan de vereisten die hiervoor zijn gesteld in de 
artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en aan de in de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde voorschriften. De aanvraag biedt 
daarmee voldoende gegevens om tot een gemotiveerd besluit te komen en is daarom 
in behandeling genomen. 

Wettelijke basis 
Op grond van artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) is het verboden een project uit te voeren zonder of in afwijking van een 
vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning). De gronden 
waarop een omgevingsvergunning kan worden geweigerd ten aanzien van strijdig 
gebruik staan vermeld in artikelen 2.10, 2.12 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk 
(APV), welke gronden daarmee ook het toetsingskader van de aanvraag vormen. 
Tevens is het verzoek getoetst aan de beleidsregel uitwegvergunningen (2010). 

Toetsing van de aanvraag 
De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening (ro) 
bouw 
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Beoordeling onderdelen 
Bouwen en ro 
Getoetst dient te worden aan de bestemmingen "Maatschappelijk" en "Waarde 
Archeologie -3" van het bestemmingsplan "Noordwijk Binnen". Op deze gronden geldt 
een maximaal bebouwingspercentage van 40% en een maximale bouw- en nokhoogte 
van 10m. De aanvraag voldoet niet aan de bepalingen van dit plan. 
De volgende strijdigheden zijn geconstateerd: 

Gronden met de bestemming "Maatschappelijk" zijn niet bestemd voor 
woningbouw. 

Op grond van artikel 2.10, lid 2 van de Wabo is uw aanvraag daarom tevens beschouwd 
als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c van de Wabo en wordt de vergunning slechts geweigerd indien 
vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is. 

Op grond van artikel 2.12 lid 1 a 3 van de Wabo kan een 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 
mening dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

Planologie 
De bestemming 'Maatschappelijk' voorziet reeds in de bebouwing van het perceel. Het 
voorliggende plan wijkt af voor wat betreft de aard van het gebruik en niet voor wat 
betreft het bebouwingspercentage en de bouwhoogte. 

Volkshuisvestelijk 
In de Noordwijkse Woonagenda 2016 - 2020 opgesteld is aangegeven dat de gemeente 
zich richt op de ontwikkelingen die 'niet vanzelf' gaan. Denk bijvoorbeeld aan een 
goed aanbod voor jongeren, ouderen met een laag inkomen en mensen met een zorg-
of mantelzorgbehoefte. In de woonagenda zijn vier thema's omschreven: 
1. werken aan beschikbaarheid van woningen; 
2. werken aan betaalbaarheid van woningen; 
3. werken aan zorg en flexibiliteit; 
4. werken aan duurzaamheid. 

Voorgenomen ontwikkeling sluit met name aan bij thema 3: werken aan zorg en 
flexibiliteit. Met de ontwikkeling worden 40 (zorggeschikte) woningen gerealiseerd. 
Hiervan is 50 % bestemd voor mensen zonder zorgindicatie 
en 50 % voor mensen met zorgindicatie. Specifiek voor de zorgwoningen zet dit plan in 
op woningen met 3 sterren *** , waarbij het grootste deel van de eisen voor een 4 
sterren * * * * woning ook wordt gehaald. Hiermee draagt het plan bij aan het doel meer 
4 sterren * * * * woningen te realiseren. 

Verder is het plan reeds opgenomen in de woningbouwlijst, zodat er geen regionale 
afstemming meer hoeft plaats te vinden. 
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Indeze voldoet onderhavig plan aan de eerste trede van de ladder van duurzame 
verstedelijking. Daarnaast wordt de behoefte opgevangen binnen bestaande stedelijk 
gebied zodat ook voldaan wordt aan de tweede en de derde trede van de ladder. 

Parkeren 
Ten behoeve van dit plan zullen er 43 parkeerplaatsen in de directe omgeving van het 
plan worden aangelegd waarvan er 9 geheel op eigen terrein komen en 16 welke deels 
op eigen terrein vallen. De overige parkeerplaatsen liggen op gemeentegrond. 
Op grond van de Bouwverordening juncto de nota Parkeren en Stallen 2013 dient elk 
plan haar parkeerbehoefte op eigen terrein te realiseren. Echter, op 24 april 2012 heeft 
het college al besloten voor een intergrale parkeeroplossing waarbij er extra 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden aangelegd voor diverse ontwikkelingen 
rondom het Rederijkersplein. Hiervoor is gebruik gemaakt van artikel 6.5 van de Nota 
Parkeren en Stallen 2013. 

Daarnaast voldoet het plan aan de diverse beleidskaders en milieuaspecten. Hiervoor 
wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing behorend bij deze aanvraag. 

De welstandscommissie van de Stichting Dorp, Stad & Land heeft verklaard dat het 
bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Het bouwplan voldoet ook 
aan de bepalingen van het Bouwbesluit met uitzondering van enkele 
brandveiligheidsaspecten. Hiervoor zullen nadere voorwaarden worden opgenomen. 

Archeologie 
Op de locatie geldt eveneens de bestemming "Waarde- Archeologie-3". Voor gronden 
met deze bestemming dient een archeologisch onderzoeksrapport te worden 
overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag 
wordt verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld. Aan de omgevingsvergunning kunnen voorwaarden worden verbonden in 
het belang van de archeologische monumentenzorg. 
Uit het rapport blijkt dat het oorspronkelijke bodemprofiel niet meer intact is. Verder 
zijn er ook geen bodemhorizonten gevonden waardoor de archeologische waarde laag 
zijn. Er zijn derhalve ook geen archeologische belemmeringen voor de uitvoerbaarheid 
van dit plan. 

Watercompensatie 
Overeenkomstig de Keur Rijnland 2015 blijkt dat bin toename van verharding er 
watercompensatie moet plaatsvinden. Uit de watertoets, omschreven in paragraaf 
4.3.3. van de ruimtelijke onderbouwing, blijkt dat er 183,9m2 aan water 
gecompenseerd moet worden. 
Op de huidige locatie worden de mogelijkheden voor deze watercompensatie niet 
gevonden. De watercompensatie van onderhavige aanvraag zal plaatsvinden binnen 
een ander project van aanvrager aan de Northodreef/Johanna van Hoornstraat/ 
Susanne van Ettenstraat. De gesprekken hieromtrent zijn in een vergevorderd stadium 
met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Echter, een definitieve uitwerking van de 
watercompensatie is er nog niet. Hierom zal er een voorwaarde in de vergunning 
worden opgenomen ten aanzien van de watercompensatie. 
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Procedure 
Op de voorbereiding van een omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven 
aan artikel 2.12, lid 1 onder sub a, onder 3 van de Wabo is conform het bepaalde in 
artikel 3.10 van de Wabo, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing. 

Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad 
Op grond van artikel 2.27 van de Wabo juncto artikel 6.5 van het Besluit 
omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning in dit geval niet verleend, dan nadat 
de gemeenteraad heeft verklaard, dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. Bij besluit 
van 31 augustus 2011 heeft de gemeenteraad enkele categorieën aangewezen waarbij 
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. 
Het verzoek past echter niet binnen een van deze categorieën, zodat de gemeenteraad, 
voordat deze vergunning kan worden verleend, een verklaring van geen bedenkingen 
moet afgeven. 
De commissie Ruimte, Bereikbaarheid & Financiën heeft op 15 juni 2017 besloten om 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vrij te geven voor de tervisielegging. 

De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft samen met het ontwerp-besluit ter 
inzage gelegen. 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 9 november 2017 verklaard dat hij tegen het 
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning geen bedenkingen heeft. 

Grondexploitatie 
Het bouwplan voldoet aan het bepaalde artikel 6.2.1 Bro en daarmee ook aan artikel 
6.12 Wet ruimtelijke ordening, waardoor een grondexploitatieplan ingevolgde afdeling 
6.4 Wet ruimtelijke ordening in beginsel van toepassing is. Echter, met aanvrager zal 
een overeenkomst gesloten worden waardoor de kosten anderszins verhaald zullen 
worden, waardoor een grondexploitatieplan niet noodzakelijk is. 

Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (UöV) 
Het ontwerp-besluit met de daarop betrekking hebbende stukken hebben 
overeenkomstig afdeling 3.4 Awb met ingang van 02 augustus 2017 voor een periode 
van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

Voor de resultaten van deze tervisielegging verwijzen wij naar de bijgevoegde "nota 
behandeling zienswijzen". De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om af te 
zien van het verlenen van de vergunning. 

Besluit 
Gelet op de hierboven omschreven toetsing van het project besluiten wij met 
inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, het Bouwbesluit, de Bouwverordening gemeente Noordwijk 2008: 

- toepassing te geven aan artikel 2.12 lid la onder 3; 
de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende onderdelen: 
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o bouwactiviteit ex artikel 2.1 lid la Wabo: het bouwen van 40 

appartementen, waarvan 20 appartementen t.b.v. mensen met een 

zorgindicatie 

o planologisch strijdig gebruik ex artikel 2.1 lid lc 

ingevolge artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan 

vast te stellen, 

overeenkomstig de volgende, aan dit besluit gehechte en gewaarmerkte stukken: 

het aanvraagformulier ingekomen 23 december 2016; 

Verklaring van geen bedenkingen; 

Nota behandeling zienswijzen; 

Besluit hogere grenswaarden; 

Verkorte samenvatting anterieure overeenkomst; 

- Verklaring watercompensatie d.d. 16 oktober 2017; 

de ruimtelijke onderbouwing d.d. 27 maart 2017 

Archeologisch onderzoek van bureau ARC versie 1.1 met de datum 21 november 

2012 

Bodemrapport van bureau Inventerra rapportnummer 16-2189-R01JV d.d. 1 

augustus 2016 

Akoestisch onderzoek van Weel geluidsadvies d.d. 10 maart 2017; 

Aeroius-berekening d.d. 27 maart 2017 

Bezonningsstudie van burao SRO d.d. 23 januari 2017; 

de bouw- en situatietekeningen, met inachtneming van eventuele op die 

tekeningen aangegeven opmerkingen, bestaande uit: 

gevels-, plattegronden, doorsneden- en situatietekening met 

werknummer V2016-69 en bladnummers: 

- S01 d.d. 28 maart 2017 

■ DO-00 d.d. gewijzigd 20 juli 2017 

■ DO-01 d.d. gewijzigd 20 juli 2017 

■ DO-02 d.d. gewijzigd 20 juli 2017 

■ DO-03 d.d. gewijzigd 20 juli 2017 

■ DO-05 d.d. gewijzigd 20 juli 2017 

■ DG1 d.d. 14 juli 2017 

■ DG2 d.d. 14 juli 2017 

° 4.02 d.d. 27 januari 2017 

■ BB01-A d.d. 09 januari 2017 

■ BB01-A2 d.d. 09 januari 2017 

■ BB01-A2K d.d. 09 januari 2017 

■ BB01-A1K d.d. 09 januari 2017 

■ BB01-B d.d. 09 januari 2017 

■ BB01-C d.d. 09 januari 2017 

■ principedetails 

- Riooltekeningen L-000- d.d. 30 januari 2017 

- Bouwbesluitberekeningen van Nieman 20160984.001/6883 d.d. 27 januari 2017 

- Rapport brandveiligheidsaspect van Nieman 20160984.001/6769 d.d. 13 januari 

2017 
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Constructief uitgangspuntenrapport van adviesburo Wijcon onder werknummer 
3960 d.d. 12 december 2016; 
Constructieve tekeningen van buro Wijcon met tekeningnummers DO.00 t/m 
DO.03 d.d. 22 december 2016; 
Funderingsadvies van burao Koops&Romeijn met opdrachtnummer 16.2181 d.d. 
1 februari 2017; 
het advies van de welstandscommissie met de datum 24 juli 2017 
advies Brandweer Hollands Midden d.d. 3 mei 2017 

Voorwaarden 
Gebruik woningen 

20 van de te bouwen appartementen dienen bewoond te worden door mensen 
met een zorgindicatie; 
Indien blijkt dat er meer dan 20 appartementen bewoond worden door mensen 
zonder zorgindicatie, zal vergunninghouder aansprakelijk worden gesteld voor het 
aantal ontbrekende parkleerplaatsen. Vergunninghouder is dan verplicht om op 
eigen terrein extra parkeerplaatsen te realiseren danwei een geldbedrag in het 
parkeerfonds te storten; 

Watercompensatie 
Er dient een watercompensatie plaats te vinden van 183,9m2 aan water. Deze 
compensatie dient te worden gerealiseerd bij het project 'Northodreef'. 

- Alvorens de bouwwerkzaamheden van het project starten dient er een getekende 
overeenkomst met het Hoogheemraadschap van Rijnland te worden overlegd met 
een tekening van de waar de watercompensatie binnen het plan 'Northgodreef 
gaat plaatsvinden. 

Openbare ruimte, riolering, afvalinzameling 
Er dient nog een tekeningt.a.v. riolering te worden aangeleverd waaruit blijkt dat 
de huisaansluitingen door middel van terrein riool (open eigen terrein en in eigen 
beheer) gebundeld moet worden en gescheiden aangeboden moet worden naar de 
Satoriusstraat en/of de Adriaan Mouriszweg. 
Er dient een tekening te worden aangeleverd waarop aangegeven wordt hoe de 
HWA riolering van het parkeerterrein is. 
Deze tekeningen dienen ter goedkeuring te worden aangeboden aan de afdeling 
Openbare Werken van de gemeente Noordwijk. 
Het trottoir aan de zijde van de Adriaan Mouriszweg moet minimaal l,80m zijn. 
Ter plaatse van de uitweg zal het trottoir door moeten lopen en zal er een 
inritconstructie aangebracht moeten worden. 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient een tekening ter goedkeuring te 
worden ingediend waarop de inrichting van het de omgeving staat aangegeven en 
de ligging en breedte van het trottoir. 
Voor het realiseren van de uitweg zal een omgevingsvergunning voor de activiteit 
het aanbrengen van een uitweg aangevraagd moeten worden. 
Er dient een inpandige ruimte te worden gerealiseerd als opstelplaats voor de 
afvalcontainers. U dient rekening te houden met een capaciteit van 4800 liter, 
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bijvoorbeeld door het plaatsen van 4-5 1100 liter containers. De ruimte dient hier 
voldoende groot voor te zijn. 
Alvorens het pand in gebruik mag worden genomen dient er een tekening ter 
goedkeuring te worden overgelegd waarop de ruimte voor afvalcontainers staat 
weergegeven. 

Brandveiligheid: 
Het gebouw dient uitgevoerd te worden overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 
6 van het brandbeveiligingsconcept van bureau Nieman conform de bijbehorende 
stukken uit de vergunning. 
Bij het Op de detailtekening (bladnr. 2.10) blijkt niet de appartementen onderling 
brandwerend zijn. Dit dient aangepast te worden in de detaillering. 
De deuren naar de berging 1.1 begane grond en naar de ontmoetingsruimten 1.1 
(Ie en 2e verdieping) dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd. Gelet op het 
interne verkeer met scootmobielen dient de toegangsdeur van deze ruimten te 
worden uitgevoerd door middel van een automatische draaideuraandrijving. 

Opmerking: Aangezien het om zorggeschikte appartementen gaat is deze 
automatische draaideuraandrijving ook te adviseren op de deuren tussen de 
centrale hal en de galerijen. 
De vluchtdeuren in de centrale hal, berging, stallingsruimte voor fietsen en 
noodtrappenhuizen begane grond ontbreken op de plattegrondtekeningen 
symbolen dienen geopend te kunnen worden zonder sleutel. 
De brandveiligheidsvoorzieningen zoals omschreven in hoofdstuk 4.2.1 uit het 
rapport Nieman, dienen in acht te worden genomen en te worden uitgevoerd. 

Gewezen wordt eveneens op de aanbevelingen m.b.t. brandveiligheid in het advies van 
de brandweer Hollands Midden d.d. 3 mei 2017. 

Inwerkingtreding besluit 
Overeenkomstig artikel 6.1, lid 2 van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 

Nader in te dienen gegevens 
Ten minste drie weken vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen de 
volgende aanvullende gegevens in tweevoud te worden overgelegd en, alvorens 
met de bouw mag worden begonnen, te zijn goedgekeurd: 

nadere constructieve gegevens van het bouwwerk; 
gegevens omtrent de bouwfysische eigenschappen van het bouwwerk; 
gegevens omtrent de aan te brengen technische installaties (gas, water en 
elektra; riolering, ventilatiekanalen en brandpreventieve installaties) die ten 
dienste van het gebouw worden aangebracht; 

- detailtekeningen en materiaal- en kleurmonsters; 
kwaliteitsverklaringen of andere bewijsstukken om - mede met het oog op de 
gelijkwaardigheid - aan te tonen dat de betreffende materialen en bouwdelen 
voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit; 
een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein 
voor zover de artikelen 2.5.3 en 2.5.4 van de Bouwverordening eisen aan de 
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bereikbaarheid van het bouwwerk stellen (bereikbaarheid voor wegverkeer en 
gehandicapten). 

Ten minste twee dagen vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen 
naam en adres van degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden, inclusief een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel aan het bouwtoezicht van de Omgevingsdienst West 
Holland te worden overgelegd. 
Voor zover er wijzigingen optreden in de hiervoor genoemde bouwregistra
tiegegevens, dienen binnen twee dagen nadat die wijzigingen zich voordoen, deze 
gewijzigde gegevens bij het bouwtoezicht te worden ingeleverd. 
Ten minste twee dagen vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden (waaronder 
begrepen grond- en funderingswerkzaamheden) dient het bouwtoezicht daarvan 
in kennis te worden gesteld. 
Ten minste één dag van tevoren dient het bouwtoezicht in kennis te worden 
gesteld van het storten van beton. 
Uiterlijk op dag van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarop de 
omgevingsvergunning betrekking heeft dient dit bij het bouwtoezicht te worden 
gemeld (zie ook start- en gereedmelding). 
Alvorens het gebouw in gebruik mag worden genomen dient een door een 
gecertificeerd bedrijf opgesteld keuringsrapport te worden overgelegd waaruit 
blijkt dat de aangebrachte gas-, water-, elektra- en brandpreventieve installaties 
voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. 

Start en gereedmelding 
Met betrekking tot de meldingen van de aanvang en gereedmelding van de bouw 
wordt u verzocht gebruik te maken van de bij dit besluit gevoegde nneldingskaarten. U 
kunt de meldingen echter ook via het e-mailadres wabo@odwh.nl insturen. 

Grondverzet (voor zover aan de orde) 
Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens 
wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden 
Dedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meidpunt 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. 

Informatie 
Intrekken vergunning 

de vergunning kan worden ingetrokken: 
indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige opgave 
van gegevens is verleend; 
indien nader in te dienen gegevens niet tijdig zijn overgelegd; 
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indien de vergunninghouder niet heeft voldaan aan voorwaarden die aan de 
vergunning zijn verbonden; 
indien er gedurende 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking 
van de vergunning, behoudens onderstaande; 
indien de vergunninghouder daarom verzoekt. 
Indien dit in het belang van brandveiligheid nodig is; 
indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning geen 
begin is gemaakt met de bouwwerkzaamheden; 
indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken hebben stilgelegen. 

beroep 
Indien u meent dat u door het besluit of de daaraan verbonden voorwaarden in uw 
belangen wordt getroffen bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een 
beroepschrift. Een schriftelijk, gemotiveerd beroepschrift dient binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt worden gestuurd aan de 
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift bestaat eveneens voor 
derde belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie 
redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. 
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. 
Indien u of een derde belanghebbende van mening bent/is dat er een spoedeisend 
belang is kan er voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht; 
voor nadere inlichtingen over de Algemene wet bestuursrecht kunt u desgewenst 
contact opnemen met de afdeling Dienstverlening team Algemene Zaken, tel. 
071-3660288 of 3660273 

Overig 
de verleende vergunning vrijwaart u niet van privaatrechtelijke verplichtingen aan 
derden, respectievelijk publiekrechtelijke verplichtingen aan andere 
overheidsorganen. Met name wijzen wij erop dat, wanneer er sprake is van het 
afgraven of verplaatsen van zand in de "binnenduinrand", een vergunning kan 
worden geëist door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Inlichtingen hierover 
kunt u inwinnen bij dit Hoogheemraadschap, tel. 071-3063063; 
Als het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk 
moet worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd 
of mogelijk in gevaar wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met 
team Handhaving van de gemeente Noordwijk, telefoonnummer 071-3660000. 
Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets vergelijkbaars op de 
openbare weg of in het plantsoen moet een afzonderlijke vergunning worden 
aangevraagd. Informatie hierover kunt u opvragen bij afdeling Dienstverlening 
team Vergunningen van de gemeente Noordwijk. 
Voor het in gebruik nemen van openbare grond is precario verschuldigd. Hiervoor 
krijgt u van de afdeling Dienstverlening team Belastingen een afzonderlijke aanslag. 
Deze aanslag is gebaseerd op het oppervlak dat door u daadwerkelijk in gebruik 
wordt genomen. Meer informatie over precario-belasting kunt u krijgen bij het 
team Belastingen, 

9/10 



Ons kenmerk: 
2017121742 

Let op: het feit dat u precariobelasting betaalt wil nog niet zeggen dat u 
ook een vergunning heeft voor het in gebruik nemen van de openbare 
grond. 

Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, 
trottoir, plantsoen, riool, (bijvoorbeeld door zwaar transport, betonresten, 
spoelwater) zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij 
vast dat naar onze overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede 
staat bevinden. Indien u van mening bent dat de gemeentelijke eigendommen zich 
niet in een goede staat bevinden, verzoeken wij u om binnen 7 dagen na 
dagtekening van deze vergunning dit bij afdeling Openbare Werken van de 
gemeente Noordwijk te melden, telefoonnummer 071-3660000. 

Inmeten van het gebouw na voltooiing bouwwerkzaamheden 
De gemeente Noordwijk registreert onder andere de vorm en ligging (geometrie) van 
gebouwen. Deze maten (contouren) worden opgenomen in de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). 
De gemeente is wettelijk verplicht deze registraties actueel te houden. 
Ook voor uw bouwplan kan deze verplichte registratie gelden. Nadat uw bouwplan is 
uitgevoerd en gereed gemeld is, voert de gemeente Noordwijk ter plaatse 
meetwerkzaamheden uit. 

Indien het noodzakelijk dat de landmeter van de gemeente uw privéterrein moet 
betreden, maakt hij zich eerst bij u bekend. De landmeter is te herkennen aan zijn 
bedrijfskleding met daarop het logo van de gemeente Noordwijk. Ook moet de 
landmeter zich legitimeren, als u daar om vraagt. Als u twijfelt over de legitimatie of 
vragen heeft over het inmeten, neemt u dan contact op met het algemeen nummer 
van de gemeente Noordwijk, te weten (071)36 60 000. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw L. Heemskerk-lmthorn via 
071-4083413 of L.Heemskerk@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2016139114. 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, 

de heer J. Smits 
Afdelingshoofd Omgevingsmanagement van de Omgevingsdienst West-Holland 
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