
    
 

 
 

 

 
 
    
     

 
  
 

Onderwerp  Informatie  Bijlagen 

Ontwerp besluit omgevingsvergunning 

BAG-ID: - 

www.breda.nl/contact 

14 076 

- 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Uw aanvraag 

Op 17 oktober 2018 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

appartementencomplex met 30 woningen en bergingen op de locatie Dr. Jan IngenHouszplein 2 Breda kadastraal 

bekend als gemeente Breda, sectie E, nummer 8413. Wij registreerden deze aanvraag onder nummer Z2018-

007041. 

 

Ons besluit 

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit baseren wij op de artikelen 2.10 t/m 2.21 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De bijlagen 1 t/m 32 maken deel uit van de 

vergunning. Ik raad u aan deze stukken goed door te lezen. Zo zorgt u ervoor dat u weet aan welke voorschriften 

u zich moet houden. 

 

Activiteiten 

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten: 

1. Bouwen 

2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 
exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit 

De procedure 

Wij voerden de besluitvormingsprocedure uit volgens de uitgebreide procedure (artikel 3.10 van de Wabo) en 

beoordeelden uw aanvraag voor: 

- Bouwen aan artikel 2.10 van de Wabo; 
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 

exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit aan artikel 2.12 Wabo; 

Wij nemen een aanvraag voor een omgevingsvergunning pas in behandeling als deze aan de indieningvereisten 

voldoet (artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met een verdere uitwerking in de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).  

Uw aanvraag voldoet aan de vereisten. 

 

www.breda.nl 

gemeentebreda@breda.nl 

Twitter @breda 

Telefoon 14 076   

 

Postadres 

Postbus 90156, 4800 RH Breda  

 

Bezoekadres 

Stadskantoor 

Claudius Prinsenlaan 10 

 
 
 

                

 

Uw brief  Datum  Ons kenmerk 

  2 juli 2019  Z2018-007041 

 

http://www.breda.nl/contact
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Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen 

Verklaring van geen bedenkingen  

Het Bor of een bijzondere wet wijst bepaalde categorieën aanvragen aan waarvoor wij pas een 

omgevingsvergunning kunnen verlenen, nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat er 

geen bedenkingen tegen zijn (artikel 2.27 Wabo). Daarom stuurden wij onmiddellijk na ontvangst van uw 

aanvraag een exemplaar ervan naar Raad van de gemeente Breda.  

Op 21 maart 2019 ontvingen wij van de Raad van de gemeente Breda een (ontwerp) verklaring van geen 

bedenkingen. Hieruit blijkt dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de vergunning.  

 

Overwegingen en voorschriften 

 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10 Wabo) 

 

1. Overwegingen 

 

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

 

• Het bouwperceel ligt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Tuinzigt - Westerpark van toepassing 

is. 

• De aanvraag, voor zover het de activiteit bouwen betreft, voldoet niet aan hetgeen hierin is gesteld. 

Gelet op artikel 2.10 lid 2 van de Wabo kan de aanvraag om omgevingsvergunning slechts worden 

geweigerd als vergunningverlening voor het gebruik van gronden of bouwwerken in afwijking van het 

bestemmingsplan niet mogelijk is. 

• Gelet op de overwegingen bij de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in afwijking van het 

bestemmingsplan (2.12 Wabo) vormt de afwijking van het bestemmingsplan geen grond voor weigering 

van de omgevingsvergunning. 

• De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 12 februari 2019 een positief advies over het bouwplan 

gegeven. Wij hebben dit advies overgenomen en zijn dan ook van mening dat uw aanvraag voldoet aan 

redelijke eisen van welstand. 

• De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel aannemelijk maken 

dat het bouwen van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan het Bouwbesluit 

2012 en de Bouwverordening 2007. 

 

Op basis van het voorgaande overwegen wij dat, gelet op artikel 2.10 Wabo er geen reden is om de 

omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteit bouwen te weigeren. 

 

2. Voorschriften 

 

Aan de omgevingsvergunning kunnen met het oog op het belang welke is aangegeven voor de activiteit 

bouwen bij of krachtens artikel 2.10 voorschriften worden verbonden. Wij hebben besloten de volgende 

voorschriften te verbinden: 

 

Constructieve voorschriften 

Voorwaarden constructieve veiligheid: 
 

• Voor deze bouwvergunning geldt dat de aanvrager schriftelijk voor aanvang van de werkzaamheden een 
coördinerende constructeur dient aan te wijzen op grond van het besluit tot het vaststellen van 
beleidsregels tot waarborging van de constructieve veiligheid bij bouwwerkzaamheden binnen de 
Gemeente Breda; 

• In de funderingsconstructie worden avegaarpalen toegepast. Deze moeten worden uitgevoerd volgens 
de richtlijn: "in de grond gevormde palen type avegaarpalen van oktober 2004 van de Gemeente Breda" 
(te downloaden vanaf de website van Breda onder beleid; www.breda.nl). Tijdens de uitvoering van de 
paalfundering moet onafhankelijk dagelijks deskundig heitoezicht aanwezig zijn. Het heitoezicht dient te 
voldoen aan de CUR aanbeveling 114 : "Toezicht op de realisatie van paalfunderingen". Alle palen 
dienen akoestisch te worden doorgemeten door een onafhankelijk bedrijf na uitvoering van alle 
grondwerkzaamheden; 

https://kennisbank.breda.nl/details/aae0d9f7-8597-4ec2-9897-8d6399760ff1/195bd8a5-fa49-4538-9a72-cda59ed2ddb8/ACF04EB5-628F-4B68-AFCA-2910F9B26B74#www.breda.nl
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• Voor elk van de onderstaande werkzaamheden dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van deze 
werkzaamheden de volgende stukken ter goedkeuring van de Gemeente Breda te worden ingediend. 
Deze dienen per mail te worden aangeleverd bij vergunningen@breda.nl, inclusief vermelding van het 
kenmerk van de vergunning. Deze stukken dienen te voldoen aan het gestelde in de Regeling 
omgevingsrecht (MOR): 

• Definitief palenplan inclusief paalberekening en paalwapening; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de funderingsconstructie, inclusief 
detaillering en wapening; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de betonconstructie- onderdelen, 
inclusief detaillering en wapening; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de prefab betonconstructie- onderdelen, 
inclusief detaillering en wapening; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de prefab systeemvloeren, inclusief 
detaillering, schijfwerking t.b.v. stabiliteit en wapening; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de breedplaatvloeren, inclusief 
sparingen, leidingwerk, detaillering, wapening en schijfwerking t.b.v. stabiliteit, waarbij het 
leidingverloop voldoet aan de laatste versie van de “Richtlijn leidingen in breedplaatvloeren”, 
van AB-FAB en Uneto-VNI; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de staalconstructies, inclusief 
detaillering; 

• Detailberekeningen en werkplaatstekeningen van de staalconstructie; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de dak- en/of kapconstructies, inclusief 
detaillering; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van alle verbindingen tussen verschillende 
constructieonderdelen; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de metselwerk- ondersteuningen, 
inclusief detaillering; 

• Definitieve berekeningen van de stabiliteitsvoorzieningen, inclusief detaillering; 

• Definitieve berekeningen en tekeningen van de wateraccumulatie van de dakconstructie 
inclusief de detaillering van de overstortvoorzieningen; 

• Definitieve constructieberekeningen en tekeningen van de vloerafscheidingen (leuningen, 
relingen e.d.), inclusief detaillering; 

 

Bouwkundige voorschriften 

• De geluidwering van de woningen dient te voldoen aan de NEN 5077. U toont aan de hand van 

geluidsmetingen aan, vastgelegd in een rapport, dat u voldoet aan de gestelde eisen (afdelingen 3.1 en 

3.5 van het Bouwbesluit 2012) met betrekking tot de gevelisolatie en de woningscheidende constructies. 

Uiterlijk 2 weken voor de oplevering van de woningen levert u dit rapport in 2-voud in. 

 

Nader in te dienen gegevens 

• Bij de vergunning treft u een formulier "kennisgeving aanvang bouw" aan. Vijf dagen voordat u begint 

met de werkzaamheden ontvangen wij graag van u een kennisgeving. 

• Bij de vergunning treft u een formulier "kennisgeving gereedmelding bouw" aan. Binnen vijf dagen nadat 

de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd ontvangen wij graag van u deze kennisgeving. 

 

Wij verzoeken u de gegevens via vergunningen@breda.nl te mailen. U kunt uw gegevens bij uw aanvraag 

toevoegen onder uw bestaande registratienummer. Dit is nummer: . 

 

U mag overigens pas beginnen met deze handelingen na toestemming van de afdeling Vergunningen en 

Voorzieningen. 

 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, 

een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.12 Wabo) 

 

1. Overwegingen 

 

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

mailto:vergunningen@breda.nl
http://breedplaatinfo.nl/documenten/richtlijnen-v7-leidingen-in-breedplaatvloeren-v7.pdf
mailto:vergunningen@breda.nl
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• Het perceel is gelegen binnen het gebied waarop bestemmingsplan Tuinzigt - Westerpark  van 

toepassing is. 

• Het perceel heeft hierin de bestemming “Maatschappelijk” met dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’. 

• Het gewenste bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan omdat in artikel 10 onder andere is bepaald 

dat het gebruik wonen en woningvermeerdering niet is toegestaan. Daarnaast is in artikel 17 bepaald dat 

binnen de bestemming Archeologie niet meer dan 100 m2 bebouwd mag worden. Het bouwplan voldoet 

hier niet aan omdat, er 30 woningen worden gerealiseerd en er meer dan 100 m2 wordt bebouwd. 

Daarnaast wordt er niet voldaan aan de Nota parkeer- en stallingsbeleid Breda.  

• Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 3º van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning slechts 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. 

• Gelet op de ruimtelijke onderbouwing “Woningbouw Dr. Jan Ingen Houszplein” 

d.d. 6 juni 2019 waarin wordt aangegeven dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening, zijn wij van mening dat wij de gevraagde omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan kunnen verlenen. 

 

2. Voorschriften 

 

Aan de omgevingsvergunning kunnen met het oog op het belang welke is aangegeven voor de activiteit 

gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 

exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit bij of krachtens artikel 2.12 

voorschriften worden verbonden. Wij hebben besloten de volgende voorschriften te verbinden: 

 

Water 

• Een nadere uitwerking van de waterparagraaf is benodigd.  

De technische uitwerking van de waterberging die gerealiseerd moet worden dient nog ter goedkeuring 

te worden overlegd. Dit dient u uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring 

van de Gemeente Breda in te dienen. Deze dienen per mail te worden aangeleverd bij 

vergunningen@breda.nl onder vermelding van het kenmerknummer Z2019-007041. 

 

Terinzagelegging 

Het ontwerpbesluit is bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl (www.overheid.nl) met uw aanvraag 

en de bijlagen. Een ieder kon na de eerste dag van bekendmaking binnen een periode van zes weken een 

zienswijze of advies over de ontwerpbeschikking indienen bij de Gemeente Breda, Stadskantoor, Claudius 

Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda. 

 

Wij ontvingen [aantal] zienswijzen. 

 

Samenvatting zienswijzen 

Hieronder vindt u een samenvatting van de zienswijzen:  

1. [puntsgewijze samenvatting]; 

 

Onze reactie 

Dit is onze reactie op de zienswijzen:  

1. [reactie per punt]; 

 

Belangenafweging 

Dit is de belangenafweging die wij hebben gemaakt: 

Uitleg van de belangenafweging n.a.v. tegenstrijdige adviezen en/of negatieve adviezen en/of zienswijzen 

 

Gewaarmerkte documenten 

U ontvangt  bij dit besluit een gewaarmerkte set tekeningen en stukken. Bekijkt u deze goed, het kan zijn dat er 

opmerkingen en/of voorschriften op deze stukken zijn aangegeven.  

 

mailto:vergunningen@breda.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/
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Ter inzage definitief besluit 

Gelet op het feit dat de aanvraag is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 

wordt het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd teneinde belanghebbenden de gelegenheid te geven 

het besluit in te zien. De ter inzage start op datum. 

 

In beroep gaan 

Indien dit besluit onduidelijk is of eventuele vragen oproept nodigen wij u uit eerst telefonisch contact met ons op 

te nemen. We nemen dan samen met u ons besluit door. Voor u en voor andere belanghebbenden is het mogelijk 

om in beroep te gaan tegen dit besluit. U kunt een beroepschrift sturen naar de sector bestuursrecht van de: 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

Sector bestuursrecht 

Postbus 90006 

4800 PA Breda 

 

Het instellen van beroep kost geld. Er wordt griffierecht geheven. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient 

binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw beroepschrift niet 

meer behandeld kan worden.  

 

In uw beroepschrift moet het volgende staan: 

- uw naam en adres; 

- de datum waarop u het beroepschrift indient; 

- uw handtekening; 

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient; 

- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit. 

 

Gebruik vergunning 

De vergunning treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen. Als in deze periode een verzoek 

om voorlopige voorziening is gedaan dan treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

 

Toestemmingen en voorzieningen 

U mag uw project uitvoeren als u naast de omgevingsvergunning ook andere toestemming(en) heeft. Zorgt u dus 

voor de volgende toestemmingen: 

1. Toestemming voor het aansluiten op het gemeenteriool 

2. Uitzetten perceel en peilhoogte 

 

ad 1. Met het verkrijgen van deze omgevingsvergunning voor bouwen heeft u nog geen toestemming voor het 

aansluiten op het gemeenteriool. Deze toestemming moet u separaat aanvragen, dit maakt géén 

onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Het daarvoor bestemde aanvraagformulier en overige 

informatie betreffende het aanvragen van een toestemming voor het aansluiten op het gemeenteriool 

kunt u vinden op onze gemeentelijke website. Zie www.breda.nl/rioolaansluiting 

 

ad 2. Voor het uitzetten van het perceel en peilhoogtes kunt u contact opnemen met de afdeling landmeten. Zij 

zijn bereikbaar via landmeten@breda.nl. U dient hierbij uw naam, telefoonnummer, adresgegevens en 

zaaknummer te vermelden. 

 

De legeskosten 

U betaalt voor de behandeling van uw aanvraag legeskosten. Dit is bepaald in de legesverordening. U ontvangt 

hiervoor binnenkort een gespecificeerde nota. Bent u het niet eens met de hoogte van het bedrag of met de 

grondslagen die wij voor de berekening van dit bedrag gebruikten? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Hoe u dit 

doet, leest u op de nota. 

 

Publicatie 

Dit besluit publiceren wij via www.officielebekendmakingen.nl (www.overheid.nl). Zo weten belanghebbenden dat 

wij dit besluit genomen hebben en krijgen zij de kans beroep in te stellen. 

 

https://www.breda.nl/rioolaansluiting
file:///C:/Users/omos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T92DWQ11/landmeten@breda.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/
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Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon     . U bereikt haar op 

maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer      . 

Houdt u bij vragen het registratienummer bij de hand. Dit is nummer: Z2018-007041. 

 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Breda, 

namens dezen, 

 

 

 

Beleidsadviseur A 

 

 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

 



Dossiernummer: BBV-2019-2249Gemeente Breda
Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de

bouw van 30 appartementen met bergingen op het 
achterterrein van de voormalige St. Franciscus 
Kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein 2 te 
Breda

Aantal bijlagen: 0

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde 
overwegingen;
gelet op artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht;

Besluit
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 30 appartementen 

met bergingen op het achterterrein van de voormalige St. Franciscus Kweekschool aan het Dr. 
Jan Ingen Flouszplein 2 te Breda.

2. Indien geen zienswijzen worden ingediend, en er derhalve geen heroverweging van het besluit 
hoeft plaats te vinden, de ontwerpverklaring te beschouwen als de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 genoemde bouwplan.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 1 MAART 2019

Pagina 1 van 1
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