
Aan mevrouw W.A.M. Elsten - Klep
 Burgemeester de Weeostraat 28
 4715 HC RUCPHEN
 * >
 Onze referentie: AZ11/000387-UA11/05044
 Uw referentie:
 Behandelaar'. mw. J.G.M. Luijkx
 Telefoonnr. : 0165-349718
 in 1
 omgevingsvergunning
 Jgtl 2011
 Rucphen,
 Onderwerp:
 Geachte mevrouw Elsten-Klep,
 Op 28 januari 2011 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning met de activiteiten bouw,
 sloop en strijdig gebruik ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het herbouwen van de
 woning tot woning met kapsalon op het adres Schijfse Vaartkant 5 te Rucphen. Uw aanvraag is
 geregistreerd onder nummer UV20110047.
 Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op het bepaalde in de hoofdstukken 2 en 3 van de
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabolde omgevingsvergunning te verlenen.
 Onderdeel van het besluit vormen :
 aanvraagformulier d.d. 28 januari 2011,.
 ruimtelijke onderbouwing met nr. RU 4014 d.d. 12 januari 2011;
 tekening behorende bij ruimtelijke onderbouwing met nr. RU 4014 d.d. 12 januari 2011;
 details 1 Vm 7 d.d. 28 maart 20119
 bouwbesluitberekeningen met nr. WE05.10 d.d. 14 maart 2011,'
 beùtektekening met nr. WE05.10 blad 1 d.d. 19 maart 2011)
 - bestektekening met nr. WE05. 10 blad 2 dd. 19 maart 2011,.
 bestektekening met nr. WE05.10 blad 3 d.d. 19 maart 2011;
 bestektekening met nr. WE05. 10 blad 4 dd. 19 maart 2011)
 - asbestinventarisatierappoo type A met nr. SIA110208-5 d.d 8 februari 2011.
 De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3. 10 van de
 Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor bouw aan artikel 2.10 en voor sloop aan artikel 2.18 van
 de Wabo.
 Raadhuisstraat 27
 Postbus 9
 4715 ZG Rucphen
 T: 0165 34 95 00
 F: 016S 34 13 75
 Gemeente Rucphen Rucphen Schijf Sprundel St. Willebrord Zegge
 Banknummer: 2850 07 $19
 gemeente@rucphen.nl
 www.rucphen.nl
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 Vanaf 21 april 2011 gedurende 6 weken 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 door één omwonende van de projectlocatie gebruik gemaakt.
 De zienswijze is in de Nota van Zienswijzen behorende bij de omgevingsvergunning 'Schijfse
 Vaa|kant 5 te Rucphen' inhoudelijk beoordeeld en als bijlage bijgevoegd bij dit besluit. De
 ingediende zienswijze geeft geen aanleiding om af te zien van het verlenen van de
 omgevingsvergunning
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 Het (verlbouwen van een bouwwerk.
 1. Voorschriften
 De volgende voorschrioen zijn van toepassing:
 a. Zonder toestemming van het team Vergunningen mogen geen veranderingen of a|ijkingen
 worden aangebracht;
 b. Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning is verleend mag -
 onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet worden
 begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:
 het straatpeil is aangegeven;
 de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;
 c. Van het gereedkomen:
 van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van
 Ieidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
 van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische
 isolatie in andere besloten constructies moet team Handhaving onmiddellijk na de
 voltooiing van de genoemde werkzaamheden in kennis worden gesteld.
 Onderdelen van het bouwwerk, waarop vorenstaande werkzaamheden betrekking hebben,
 mogen niet zonder toestemming van het team Handhaving aan het oog worden onttrokken
 gedurende twee dagen na het tijdstip van kennlsgeving.
 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk,
 waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot
 kennisgeving van voltooiing is bepaald.
 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de
 omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het
 team Handhaving gemeld;
 d. burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besduit
 intrekken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29 van de Wet algemene bepalingen
 omgevingsrecht;
 e. het is verboden om zonder toestemming van burgemeester en wethouders op het trottoir
 steigers te plaatsen of materialen op te slaan, trottoirs op te breken of er mortel op te
 bereiden. Trottoirs moeten in zijn algemeenheid goed toegankelijk en begaanbaar blijven
 voor voetgangers en rolstoelgebruikers;
 Indien na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden blijkt, dat beschadigingen zijn
 ontstaan aan openbare voorzieningen zoals bestrating, openbaar groen, straatmeubilair
 e.d., zal worden aangenomen, dat deze beschadigingen het gevolg zijn van de
 bouwwerkzaamheden c.a. Dit betekent, dat deze beschadigingen door de vergunninghouder
 deugdelijk moeten worden hersteld. Blijft de vergunninghouder in gebreke, dan zullen de
 herstelwerkzaamheden van gemeentewege worden uitgevoerd en zullen de daarmee
 verband houdende kosten op de vergunninghouder worden verhaald;
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 f het team Handhaving dient - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor
 omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de
 omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te
 noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:
 de aanvang der werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;
 de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen
 daaronder begrepen;
 de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden;
 het team Handhaving dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het
 storten van beton.
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 Het slopen van een bouwwerk.
 1. Voorschrilen
 De volgende voorschrioen zijn van toepassing :
 Het bepaalde in a|ikelen 4.8 tot en met 4.10 van de gemeentelijke bouwverordening is van
 toepassing op het slopen en het sloopterrein.
 Op het sloopterrein moet de omgevingsvergunning voor het slopen of een besluit tot toepassing
 van bestuursdwang of oplegging van een Iast onder dwangsom tot het slopen aanwezig zijn en op
 verzoek van het team Handhaving ter inzage worden gegeven.
 De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet het slopen, voor zover dat
 betrekking heeft op asbest, opdragen aan een deskundig bedrijf.
 De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen moet een afschri| van de vergunning ter
 hand stellen aan het deskundig bedrijf dat het slopen krachtens aanneming van werk zal
 uitvoeren.
 De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stelt ten minste één week voorafgaande
 aan de aanvang van het slopen, het team Handhaving schrioelijk op de hoogte van de data en
 tijdstippen waarop het slopen, voorzover dat betrekking heeft op asbest, zal plaatsvinden.
 De houder van de omgevingsvergunning voor het slopen stuurt binnen twee weken na de
 uitvoering van de werkzaamheden het team Handhaving een afschrift van de resultaten van de
 eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid van het Asbestverwijderingsbesluit.
 Indien wordt gesloopt zonder dat een omgevingsvergunning voor het slopen is verleend voor het
 slopen van asbest en tijdens het slopen asbest wordt ontdekt, is degene die sloopt verplicht
 hiervan terstond melding te doen aan het team Handhaving.
 Aan het team Handhaving dient ten minste twee dagen van tevoren de aanvang van de
 sloopwerkzaamheden te worden gemeld en uiterlijk op de dag van de beëindiging van de
 sloopwerkzaamheden het einde van die werkzaamheden. Indien het team Handhaving dit
 verlangt, moeten genoemde meldingen schri|elijk geschieden.
 Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar moet eerst het in een
 verwijderd, voordat het bouwwerk wordt gesloopt.
 bouwwerk aanwezige asbest worden
 Bij de ve|ijdering van het asbest moeten de beste bestaande technieken worden toegepast om
 verontreiniging van het milieu met asbest te voorkomen.
 Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1.1
 van de gemeentelijke bouwverordening, noch een melding krachtens artikel 8.2.1 van
 voornoemde verordening is vereist, dient ten minste te worden gescheiden in de navolgende
 fracties:
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 de als gevaarlijk aangeduide a|alsto|en van hoofdstuk
 bij de Regeling Europese a|alsto|enlijst (EURAL; Stcr.
 9 ) ;
 steenachtig sloopa&al, zonder inbegrip van gips;
 bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;
 - met PAKS verontreinigde materialen;
 17 de a|alsto|enlijst behorende
 17 augustus 2001, nr. 158, blz.
 asfalt;
 dakgrind;
 overig afval.
 Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande Iid onder g, en de fracties, bedoeld in het
 voorgaande Iid onder a tot en met f, moeten op het sloopterrein gescheiden worden gehouden.
 Indien na het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden blijkt, dat beschadigingen zijn ontstaan
 aan openbare voorzieningen zoals bestrating, openbaar groen, straatmeubilair e.d, zal worden
 aangenomen, dat deze beschadigingen het gevolg zijn van de sloopwerkzaamheden c.a. Dit
 betekent, dat deze beschadigingen door de vergunninghouder deugdelijk moeten worden hersteld.
 Blijft de vergunninghouder in gebreke, dan zullen de herstelwerkzaamheden van gemeentewege
 worden uitgevoerd en zullen de daarmee verband houdende kosten op de vergunninghouder.
 Wanneer de omgevingsvergunning voor het slopen is verleend voor het slopen van een woning,
 verzoeken wij de vergunninghouder, om de afdeling Gemeentewinkel in kennis te stellen wanneer
 de te slopen woning wordt verlaten door de bewoners van de te slopen woning, zodat de
 aanwezige duo bakken kunnen worden opgehaald en ingenomen.
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