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Geachte heer Van Huuksloot, 
 
Omgevingsvergunning 
 
Burgemeester en Wethouders hebben op 22-06-2016 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen voor: 

1. het afwijken van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan 
“Selzerbeek”, 

2. het vellen van een houtopstand, 
3. het uitvoeren van werk of werkzaamheden, 
4. het oprichten van 211 studentenwoningen (blok 2) op het perceel Dr. 

Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 
A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-2016-0216. 
 
Ontwerpbesluit 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen voor 
de volgende activiteit(en): 

A. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
B. Een houtopstand vellen of te doen vellen 
C. Uitvoeren van werk of werkzaamheden 
D. Bouwen 

 
Bij het tot stand komen van het besluit zijn de volgende overwegingen gemaakt: 
 
A. Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: 

1. De aanvraag is getoetst aan het geldende bestemmingsplan “Selzerbeek” en 
betreft het oprichten van 211 studentenwoningen (blok 2) op het perceel Dr. 
Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 
A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. Van toepassing is 
de bestemming “Gemengd”, “Wonen – Woonwagenstandplaats”, “Natuur”, 
“Waarde –archeologie 4” en “Waarde – Archeologie 5”, “gebiedsaanduiding 
Milieuzone-bodembeschermingsgebied Mergelland”.  

2. Het plan is in strijd met de voorschriften als bedoeld in artikel 7.1.1 onder g, 
artikel 7.2.2 onder e, h, i en j, artikel 13.1 en artikel 13.2 van dit 
bestemmingsplan omdat binnen deze bestemmingen de oprichting van 211 
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zelfstandige wooneenheden in de aangevraagde vorm en massa ten behoeve van 
studentenhuisvesting niet mogelijk is. 

3. In artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo is bepaald dat een vergunning nodig is 
voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en er sprake is van strijdigheid met het 
bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend met: 

- toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake 
afwijking (binnenplanse afwijking); 

- in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen 
(buitenplanse afwijking – kruimel); 

- indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 
en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat (grote planologische afwijking). 

4. Het college is niet bevoegd met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op 
grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo mee te werken aan de aanvraag 
omdat er geen afwijkingsmogelijkheid is opgenomen in het bestemmingsplan 
“Selzerbeek”. 

5. Het college is niet bevoegd met een buitenplanse afwijkingsmogelijkheid 
(kruimel) 
op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo mee te werken aan de 
aanvraag omdat de aanvraag niet valt onder de aangewezen categorieën als 
genoemd in artikel 4 van Bijlage ll van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). 

6. Aan de aanvraag kan alleen meegewerkt worden door middel van toepassing van 
de laatstgenoemde categorie (grote planologische afwijking). Hiervoor dient het 
besluit tot afwijking van het geldende bestemmingsplan een goede ruimtelijke 
onderbouwing te bevatten. Een goede ruimtelijke onderbouwing is voorhanden in 
de vorm van de “Studentenhuisvesting Voormalig Witgroen-terrein, bouwblok II 
d.d. 14 september 2016”. Deze onderbouwing met bijbehorende bijlage maken 
integraal onderdeel uit van dit besluit en dient hier als volledig herhaald en 
ingelast te worden beschouwd en wordt bij het besluit gevoegd. 

7. Uit de onderbouwing blijkt dat de beschreven ontwikkeling in ruimtelijk en 
planologisch opzicht aanvaardbaar geacht wordt, omdat: 

- het bouwplan toeziet op de realisatie van studentenwoningen, waarbij 
de locatie past binnen de ruimtelijke logica om prioriteit te geven aan 
het huisvesten van studenten nabij de binnenstad van Aken en nabij de 
technische hogeschool RWTH; 

- het bouwplan niet tot doel heeft om wooneenheden toe te voegen aan 
de reguliere woonvoorraad; 

- het bouwplan past binnen de bestaande ruimtelijk-stedenbouwkundige 
structuur; 

- het bouwplan past binnen de beleidskaders van Rijk, Provincie en 
Gemeente; 

- de waterhuishouding op de projectlocatie door het plan niet nadelig 
wordt beïnvloed; 

- geen eventuele archeologische waarden worden verstoord; 
- geen beschermde faunistische of floristische waarden worden verstoord. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in haar 
schrijven van 9 augustus 2016 met kenmerk Wabo/2016/022 aangegeven 
dat uit de aanvraag blijkt dat de initiatiefnemer voornemens is de 
werkzaamheden uit te voeren, gebruikmakend van een door de 
Staatssecretaris goedgekeurde gedragscode. Volgens de Flora- en 



faunawet is de wetgeving op het gebied van de omgevingsvergunning 
niet van toepassing voor handelingen waarvoor een vrijstelling geldt. De 
Flora- en faunawet haakt dan ook niet aan bij de omgevingsvergunning; 

- uit het oogpunt van milieuhygiëne (bodemkwaliteit, geluid, externe 
veiligheid, luchtkwaliteit, geurhinder en overige milieuhinder) geen 
belemmeringen zijn voor deze ontwikkeling; 

- het plan voorziet in voldoende parkeergelegenheid, gelet op de te 
realiseren 36 parkeerplaatsen bij bouwblok II en de reeds gerealiseerde 
57 parkeerplaatsen bij bouwblok I (vergund in omgevingsvergunning met kenmerk 
HZ_WABO-2016-0025). 

- geen onevenredige aantasting van het woongenot plaatsvindt voor 
omwonenden; 

- de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd is. 
8. Het realiseren van zelfstandige studentenwoningen dichtbij het centrum van 

Vaals sluit aan bij het in de Strategische visie 2008-2020 en Intergemeentelijke 
Structuurvisie uitgesproken internationale karakter van de gemeente, waarbij 
Vaals zich direct oriënteert op Aken. Gezien de groei van de RWTH en de 
tekorten aan studenteneenheden in Aken zelf, zorgt het realiseren van 
studenteneenheden in de directe nabijheid van de Akense universiteiten en 
hogescholen voor een evenwichtigere opbouw van de bevolking binnen de 
gemeente Vaals.  

9. Het huisvesten van studenten binnen de gemeente Vaals past ook binnen de  
   ontwerp-structuurvisie Wonen Zuid Limburg, in welke wordt erkend dat de  

uitbreiding van de RWTH-campus en de aanwezigheid van de “Fachhochschule” 
in de stad leidt tot een behoefte aan zelfstandige studentenkamers, en dat er       
potenties zijn voor het huisvesten van deze studenten in Vaals. Deze 
structuurvisie wordt naar verwachting in oktober door de raad van Vaals 
vastgesteld. In het kader van het vigerende woonbeleid heeft de provincie 
Limburg een ontheffing verleend van paragraaf 2.4 van de huidig vigerende 
provinciale Omgevingsverordening Limburg. 

10. Ingevolge artikel 2.27 van de Wabo, juncto artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) dient de gemeenteraad in geval van de activiteiten ex 
artikel 2.1 lid 1 sub c juncto 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo te verklaren 
dat het geen bedenkingen heeft tegen de door het college van burgemeester en 
wethouders te verlenen omgevingsvergunning. Ingevolge artikel 6.5 lid 1 van het 
Bor, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad 
van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt 
uitgevoerd heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. 

11. In de vergadering van 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad, gelet op de 
onderhavige aanvraag met ruimtelijke onderbouwing en artikel 2.27 Wabo, 
juncto artikel 6.5 lid 1 van het Bor, een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
afgegeven ten behoeve van de realisatie van het gebouw ten behoeve van het 
oprichten van 211 studentenwoningen (blok 2) op het perceel Dr. 
Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 
A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

12. De gemeente Vaals heeft een explotatieovereenkomst met de initiatiefnemer 
gesloten. Het kostenverhaal is middels van deze exploitatieovereenkomst tussen 
de gemeente Vaals en de ontwikkelende partij geregeld. 

13. Op basis van bovenstaande overwegingen, de aanvraag en de genoemde 
ruimtelijke onderbouwing bestaan geen stedenbouwkundige en/of planologische 
bezwaren bestaan tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, mits wordt 



voldaan aan de in deze omgevingsvergunning geformuleerde voorwaarden en is 
toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de 
Wabo.  

 
B. Activiteit Kappen: 

1. De aanvraag voor de activiteit kappen is getoetst aan artikel 7.5 van de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag hieraan 
voldoet. 

2. De aanvraag is verder getoetst aan artikel 4:11b van de APV en aan de 
Beleidsregel kapvergunning gemeente Vaals. Gebleken is dat er geen sprake is 
van één van de weigeringsgronden zoals genoemd in dit artikel en deze 
beleidsregel.  

 
C. Activiteit uitvoeren van werk of werkzaamheden: 

1. De aanvraag voor de activiteit uitvoeren van werk of werkzaamheden is getoetst 
aan de bepalingen van artikel 1.3 en 3.1 van de Ministeriele regeling 
omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet. 

2. De aanvraag is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Selzerbeek”. In artikel 15.4.1 (bestemming Waarde – Archeologie 4) en artikel 
16.4.1 (bestemming Waarde-Archeologie 5) is een aanlegvergunningenstelsel 
opgenomen binnen de archeologische dubbel-bestemming, waarbij voor de 
volgende activiteiten een aanlegvergunning nodig is: 
- het binnen de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 20a van de 

Wegenverkeerswet- algemeen verstoren van de bodem dieper dan 0,5 m; 
- het rooien van diepwortelende beplantingen of bomen; 
- het uitvoeren van grondwerk (al dan niet omgevingsvergunningplichtig);  
- het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze drijven van 

voorwerpen in de grond;  
- het aanbrengen van ondergrondse leidingen of andere ondergrondse 

constructies;  
- het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen 
- het ophogen of verlagen (egaliseren) van het terrein. 
Deze vergunning kan op grond van artikel 15.4.3 en artikel 16.4.3 slechts worden 
verleend, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning aan de hand van een 
rapport over de archeologische waarde, op basis van een inventariserend 
bureauonderzoek uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 
kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 
aanwezig zijn, dan wel wordt aangetoond dat de betrokken archeologische 
waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan 
worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden, 
gericht op: 

1) het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden;  

2) het doen van opgraving;  
3) het begeleiden van de activiteiten door een archeologische deskundige.  

3. Op basis van het door ArcheoPro uitgevoerde bureauonderzoek (onderdeel van de 
ruimtelijke onderbouwing), inventariserend veldonderzoek en verkennend 
booronderzoek is geadviseerd om ter plaatse van het onderzochte plangebied 
geen nader archeologisch vervolgonderzoek meer uit te voeren en dat de 
waarden in het onderzochte plangebied worden bijgesteld naar “laag”. Derhalve 
kan een aanlegvergunning worden verleend voor de genoemde werkzaamheden. 



4. De aanvraag is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
“Selzerbeek”. In artikel 8.7.1 is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen 
binnen de natuurbestemming, waarbij voor de volgende activiteiten een 
aanlegvergunning nodig is: 
- het aanleggen of (half)verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  
- het wijzigen van het bestaande bodemniveau door ophogingen, afgravingen 

of het verrichten van andere graafwerkzaamheden en het verwijderen van 
graften;  

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.7.3 van het bestemmingsplan, is 
het college van oordeel dat de wijziging van de taluds en de aanleg en 
verharding van de vluchtwegen niet tot een onevenredige aantasting van 
bedoelde waarden dan wel dat de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde 
waarden, niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind, zodat een 
omgevingsvergunning kan worden verleend. 

 
D. Activiteit Bouwen: 

1. De aanvraag is getoetst aan bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 
Hierin zijn (bouw)activiteiten opgenomen waarvoor geen omgevingsvergunning 
nodig is. Gebleken is dat de door u aangevraagde activiteit niet is vermeld in 
deze bijlage en derhalve vergunningplichtig is en valt onder de uitgebreide 
procedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). 

2. De aanvraag is getoetst aan redelijke eisen van welstand en de gemeentelijke 
welstandsnota. Gebleken is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 
welstand.  

3. De aanvraag is getoetst aan de bouwtechnische voorschriften van het 
Bouwbesluit. Gebleken is dat de activiteit bouwen hieraan voldoet. 

4. De aanvraag is getoetst aan de gemeentelijke Bouwverordening. Gebleken is dat 
uw aanvraag hieraan voldoet. 

 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het 
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 
aanvraag hieraan voldoet. Derhalve is in concept besloten de gevraagde vergunning te 
verlenen voor de uitvoering van de in bovengenoemde aanvraag bedoelde activiteiten. 
 
Op grond hiervan is het voornemen om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen 
op 16-09-2016 gepubliceerd in het Vaalser Weekblad en heeft het bouwplan, het 
ontwerpbesluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen vanaf 16-09-2016 voor 
eenieder gedurende 6 weken op het gemeentehuis ter inzage gelegen. Gedurende de 
genoemde termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Vaals naar voren te brengen. 
 
Gedurende de termijn van inzage zijn (geen) zienswijzen naar voren gebracht. 
 
Gelet op vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en wethouders: 
 
A. op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c, juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, te weten: 



- het afwijken van de voorschriften als bedoeld in artikel 7.1.1 onder g, 
artikel 7.2.2 onder e, h, i en j, artikel 13.1 en artikel 13.2 van het geldende 
bestemmingsplan “Selzerbeek”, 

B. op grond van artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, juncto artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit kappen, te weten:  
− het vellen van houtopstanden op het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, 

kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer A10889, 
nummer A10892 en nummer A10727. 

C. op grond van artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit uitvoeren 
van werk of werkzaamheden, te weten: 

- het binnen de bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet- algemeen verstoren van de bodem dieper dan 0,5 m op 
het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente 
Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer A10889, nummer A10892 en 
nummer A10727. 

- het rooien van diepwortelende beplantingen of bomen op het perceel Dr. 
Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, 
nummer A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

- het uitvoeren van grondwerk op het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer 
A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

- het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een andere wijze drijven van 
voorwerpen in de grond op het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer 
A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

- het aanbrengen van ondergrondse leidingen of andere ondergrondse 
constructies op het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend 
gemeente Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer A10889, nummer 
A10892 en nummer A10727. 

- het aanbrengen van diepwortelende beplantingen of bomen op het perceel 
Dr. Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, 
nummer A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

- het ophogen of verlagen (egaliseren) van het terrein op het perceel Dr. 
Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, 
nummer A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

- het aanleggen of (half)verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 
en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen op het perceel Dr. 
Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, 
nummer A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 

- het wijzigen van het bestaande bodemniveau door ophogingen, afgravingen 
of het verrichten van andere graafwerkzaamheden en het verwijderen van 
graften op het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend 
gemeente Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer A10889, nummer 
A10892 en nummer A10727. 

- het vellen of rooien van bomen of beplantingen, of het verrichten van 
werkzaamheden, welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten 
gevolge kunnen hebben op het perceel Dr. Schaepmanstraat te Vaals, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer A10888, nummer 
A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 



D. op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, het Bouwbesluit en de Bouwverordening van deze gemeente een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen, te weten: 

- het oprichten van 211 studentenwoningen (blok 2) op het perceel Dr. 
Schaepmanstraat te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, 
nummer A10888, nummer A10889, nummer A10892 en nummer A10727. 
Op de bijgevoegde bijlage C zijn de plichten vermeld die gelden tijdens en 
bij de voltooiing van de activiteit bouwen en bij de ingebruikneming. Deze 
bijlage is een onderdeel van dit besluit. 

 
De omgevingsvergunning voor de genoemde activiteiten wordt verleend onder de 
bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning alsmede onder 
de voorwaarden dat: 

− de 211 studentenwoningen geen toevoeging zijn aan de reguliere woonvoorraad. 
De bebouwing dient enkel te worden opgericht en gebruikt ten behoeve van 
studentenhuisvesting. 
Onder een ‘student’ wordt in deze omgevingsvergunning verstaan:  
“iemand die een opleiding volgt aan een universiteit of hogeschool, hiertoe het 
gehele studieprogramma doorloopt en aantoonbaar staat ingeschreven aan een 
in Nederland, België of Duitsland gevestigde onderwijsinstelling, niet zijnde een 
extraneus¹ of een contractstudent²”. 
Als ‘studentenwoning’ geldt:  
“een woonruimte die uitsluitend beschikbaar is voor studenten gedurende de 
periode van aantoonbare inschrijving tot maximaal één jaar na uitschrijven aan 
de onderwijsinstelling. Een zelfstandige studentenwoning is voorzien van eigen 
sanitaire ruimtes, keuken/pantry en verblijfsruimte”. 

- de werkzaamheden op een ecologisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd, 
hetgeen betekent dat de werkzaamheden voor wat betreft de 
soorten/categorieën wilde marjolein, de 2 te kappen bomen met 4 maretakken, 
algemene broedvogels, eekhoorn en algemeen voorkomende grondgebonden 
zoogdieren, amfibieën en planten worden verricht conform het door Arcadis 
ingediende “Ecologisch werkprotocol Flora en Fauna studentenhuisvesting 
Vaals” d.d. 7 maart 2016 en conform de daarin als bijlage opgenomen 
Gedragscode Provinciale Infrastructuur II, geldig tot 03 juni 2018), in het 
bijzonder de in de Gedragscode opgenomen werkprotocollen met nummers 
4.2.1, 4.2.2 en 4.2.5. Dit werkprotocol dient te allen tijde op locatie aanwezig 
te zijn. Concreet houdt dit onder meer in dat: 
a.  onder meer om de gunstige staat van de instandhouding te garanderen 

van de eekhoorn, het plangebied wordt ingericht met beplanting en 
verlichting conform tekening BA.00a d.d. 30 november 2015 van MH1 
architecten, laatstelijk gewijzigd op 10 augustus 2016.  

b.  conform de memo van Arcadis van 7 juni 2016 en het ecologisch 
werkprotocol Flora en Fauna studentenhuisvesting Vaals d.d. 7 maart 
2016 direct voorafgaand aan de kap en- /of snoeiwerkzaamheden van 
bomen en struweel een inspectie (door een deskundige ecoloog wordt 
uitgevoerd met een vrijgave dat er op dat moment geen vleermuis of 
ander dier in de boomholtes aanwezig zijn; 

− de aanvrager 36 parkeerplaatsen realiseert aan de oostzijde van bouwblok II, 
zoals weergegeven op tekening BA.00a d.d. 30 november 2015, laatstelijk 
gewijzigd op 10 augustus 2016; 

− gelet op het bepaalde in artikel 2.7 lid 1 onder a van de Regeling omgevingsrecht 



(Mor), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden de 
constructieve gegevens worden ingediend. Daarnaast zijn er op de uitvoering van 
de constructies zijn de navolgende voorwaarden van toepassing: 

o het beperken van hinder als gevolg van heiwerkzaamheden zoals 
omschreven in artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012; 

o uiterlijk 3 weken voor de uitvoering hiervan dienen de 
constructieve gegevens, waaronder tekeningen en berekeningen, 
te worden ingediend van de funderingsbalken en de betonvloer 
ter plaatse van de liftput, tekeningen van de staalconstructies; 

o de volgende gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden 
ingediend: 
a.  paalafwijkingen en de eventuele gevolgen hiervan voor de 
fundering; 
b. een rapportage van de kalendering van de vibropalen; 
c. een rapportage van de akoestische doormeting van de palen; 
d. een rapportage van de gemeten trillingen tijdens het 

uitvoeren van de heiwerkzaamheden. 
− gelet op het bepaalde in artikel 2.7 lid 3 van de Regeling omgevingsrecht (Mor), 

uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een 
bouwveiligheidsplan (welk plan door het bevoegd gezag dient te worden 
beoordeeld en geaccordeerd, evenals elke wijziging/aanvulling in/op dit plan) 
wordt ingediend met daarin de gegevens en bescheiden over de veiligheid en het 
voorkomen van hinder tijdens het bouwen, met de volgende onderdelen: 

- de toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van 
de bouwplaats; 

- het bouw parkeren en opslaan van de bouwmaterialen dient op het 
eigen bouwterrein te geschieden; 

- de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen en 
bouwwerken; 

- de situering van het bouwwerk; 
- de aan- en afvoerwegen en verkeersstromen van het bouwverkeer; 
- de laad-, los- en hijszones; 
- kraanfundatie; 
- de wijze waarop met de hijswerkzaamheden boven- /in de buurt van 

openbaar gebied omgegaan wordt; 
- de wijze waarop de bouwput wordt ontgraven (onder talud of met 

grond kerende voorzieningen); 
- de plaats van bouwketen; 
- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, 

inclusief het laden en lossen, plaatsvinden; 
- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 
- de plaats van ander hulpmateriaal en opslag van materialen; 
- gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de 

toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen 
bij de bouwwerkzaamheden. 

− de uitvoering van bouwwerkzaamheden dient te allen tijde te geschieden 
volgens hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 waarin is bepaald dat de 
uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden zodanig is dat voor de omgeving 
een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd, 
mede gelet op de heiwerkzaamheden, om in het bouwveiligheidsplan op te 



nemen een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de 
dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer 
bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de 
waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is 
dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid; 
alsmede een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het 
uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillings-sterkte 
veroorzaakt dan de trilling sterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid; 

− aangetoond dient te worden dat de hemelwaterafvoervoorzieningen voldoende 
afvoercapaciteit hebben voor het aanwezige dakoppervlak; 

 
Legeskosten 
De aanvraag omgevingsvergunning betreft het uitvoeren van 4 verschillende activiteiten. 
In het aanvraagformulier is opgegeven dat de geschatte kosten van de bouwactiviteiten  
€ 8.100.000,-- bedragen. Met deze opgave van de bouwkosten kan worden ingestemd.  
 
De legeskosten voor de 4 activiteiten bedragen afzonderlijk: 
 
1. Activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: 

artikel 2.1 lid 1 onder c, juncto artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo: € 
1800,-- 

Verklaring van geen bedenkingen: € 125,-- 
2. Activiteit kappen: 

artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wabo, juncto artikel 4:11 van de APV: € 50,-- 
3. Activiteit uitvoeren van werk of werkzaamheden: 

artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo: € 100,-- 
4. Activiteit bouwen: 

artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo: € 50.000,-- 
 
De totale legeskosten bedragen derhalve € 52.075,00,-- en worden u per separate 
factuur in rekening gebracht. 
 
Huisnummering 
Op grond van de wet BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) dient gelijktijdig met 
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe studentencomplexe blok 2 
een huisnummeraanduiding te worden vastgesteld. Hiertoe is een apart besluit genomen 
en is aan het nieuwe studentencomplex blok 2 onderstaande adressen te 6291GK te Vaals 
toegekend, namelijk: 

− Begane grond: Dr. Schaepmanstraat 22s1 t/m 22s37 oneven, Dr. 
Schaepmanstraat 22s2 t/m 22s38 even; 

− 1e verdieping: Dr. Schaepmanstraat 22s101 t/m 22s143 oneven, Dr. 
Schaepmanstraat 22s100 t/m 22s144 even; 

− 2e verdieping: Dr. Schaepmanstraat 22s201 t/m 22s237 oneven, Dr. 
Schaepmanstraat 22s200 t/m 22s240 even; 

− 3e verdieping: Dr. Schaepmanstraat 22s301 t/m 22s337 oneven, Dr. 
Schaepmanstraat 22s300 t/m 22s344 even; 

− 4e verdieping: Dr. Schaepmanstraat 22s401 t/m 22s441 oneven, Dr. 
Schaepmanstraat 22s400 t/m 22s442 even. 
 

De betreffende huisnummerbesluiten en de daarbij behorende situatietekening zijn als 
bijlage bijgevoegd. 



 
Algemeen 
Wellicht ten overvloede moge dienen dat het absoluut niet is toegestaan om af te wijken 
van de door ons College verleende omgevingsvergunning. Mocht om de een of andere 
reden een wijziging in de activiteit bouwen gewenst zijn, dan dient dit vooraf met een 
van de medewerkers vergunningen van de sector Ruimte besproken te worden. 
 
Opgemerkt zij nog dat indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een schutting 
of steiger etc. dient te worden geplaatst op of aan de openbare weg, hiervoor een 
vergunning vereist is van ons college. Een aanvraag ter verkrijging van deze vergunning 
behoort schriftelijk te worden ingediend met opgave van de vermoedelijke tijdsduur van 
het werk, alsmede een opgave van het aantal m² gemeentegrond, dat hiervoor in beslag 
zal worden genomen. 
 
Verder merken wij op dat deze vergunning de civielrechtelijke rechten en 
verplichtingen, onder andere voortvloeiende uit het Burgerlijk Wetboek, onaangetast 
laat. 
 
Wij maken u erop attent dat gedurende zes weken na verzending van dit besluit tegen 
deze omgevingsvergunning beroep kan worden ingediend. Dit kan als gevolg hebben dat 
de omgevingsvergunning alsnog met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. 
Zolang voornoemde termijn niet is verstreken of indien tegen de omgevingsvergunning 
beroep is ingediend, geschiedt het uitvoeren van de in de vergunning vermelde 
activiteiten dan ook geheel voor eigen risico. 
 
Als bijlage treft u eveneens een groengekleurde en een roodgekleurde kaart aan. 
Wanneer met de uitvoering van de activiteit bouwen wordt gestart wordt u vriendelijk 
verzocht dit middels het invullen en opsturen van de groene kaart bij ons bekend te 
maken. 
Na voltooiing van de werkzaamheden verzoeken wij u het bouwplan gereed te melden 
door het opsturen van de ingevulde rode kaart. Door het opsturen van deze kaarten 
helpt u ons bij de administratieve verwerkingen van deze omgevingsvergunning. 
 
Tenslotte wijzen wij u nog op het volgende. Indien van de aan u verleende 
omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze omgevingsvergunning binnen 
een termijn van 1 jaar na verlening daarvan schriftelijk wordt ingetrokken, wordt op 
aanvraag (van vergunninghouder) teruggave van 40% van de geheven leges verleend. 
Deze teruggaaf is alleen van toepassing op de bouw-, aanleg- en/of sloopactiviteiten. In 
alle andere gevallen vindt ten aanzien van verleende omgevingsvergunning geen 
teruggave van leges plaats. 
 
 
Vaals, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, 
 
 
 
 
Mr. drs. J.H.M.J. Bertram drs. R.L.T. van Loo 
Secretaris    Burgemeester 
 
cc Bureau Financiën. 



Beroepsclausule 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto 6:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn 
belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit, 
hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
 
Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: 
naam en adres van de indiener; 
de dagtekening; 
omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld; 
de gronden van beroep. 
 
Tevens kan de indiener van een beroepschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht, de president van de sector Bestuursrecht van de 
Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien de indiener 
van het beroepschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist. 
 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 




