
 

 

Ons kenmerk: 56115 

Dossier:  OV 20162088 

Uw kenmerk: OLO 2370633 

Datum besluit: 30 januari 2017 

 

Ontwerpbesluit  
 

Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene wet bestuursrecht en behoudens 

rechten van derden, Verebus Engineering B.V. de gevraagde omgevingsvergunning voor het Relaishuis 

ProRail locatie Maarheeze, gelegen op het perceel Spoor Eindhoven - Roermond, Kadastraal bekend 

Gemeente Maarheeze, Sectie B, nummer1305, te verlenen. 

 

De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

 

 Het (ver)bouwen van een bouwwerk zoals bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a Wabo en betreft de 

volgende werkzaamheden: 

 oprichten van hoofdgebouw met een  oppervlak van 68 m2; 

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

2.1, eerste lid, onder c Wabo en betreft de volgende werkzaamheden: 

 oprichten van hoofdgebouw met een  oppervlak van 68 m2. 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.7 van de 

Wabo. 

De aanvraag is voor de activiteit “Het (ver)bouwen van een bouwwerk” getoetst aan artikel 2.10 van de 

Wabo 

De aanvraag is voor de activiteit “Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan” getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo. 

 

Ook is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet en daarom verlenen wij u de 

gevraagde omgevingsvergunning. 

 

Stukken behorend bij besluit 

De vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken deel uitmaken van het besluit: 

 Bouwtekening Relaishuis Maarheeze_pdf, ingekomen op 1 juli 2016 

 Overzichtstekening Relaishuis Maarheeze, ingekomen op 1 juli 2016 

 Ruimtelijke onderbouwing relaishuis, ingekomen op 1 juli 2016 

 Relaishuis ProRail locatie MaarHeeze, ingekomen op 1 juli 2016 

 Quickscan flora-fauna Maarheeze, ingekomen op 2 augustus 2016 

 Verkennend bodemonderzoek Maarheeze, ingekomen op 2 augustus 2016 

 Constructie overzicht Maarheeze_pdf, ingekomen op 16 augustus 2016 

 Uitwerking Relaishuis Maarheeze_pdf, ingekomen op 16 augustus 2016 

 Statische berekening Maarheeze_pdf, ingekomen op 16 augustus 2016 

 Z-181201-W5.1-TEK Relaishuis Maarheeze - versie F, ingekomen op 21 november 2016 

 

Voorschriften en overwegingen 

Voor iedere activiteit die onderdeel uitmaakt van deze vergunning zijn voorschriften opgesteld.  

Aan het verlenen van de vergunning liggen per activiteit overwegingen ten grondslag. De voorschriften en 

overwegingen zijn terug te vinden als bijlage, die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze vergunning. 

 



ACTIVITEIT “HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK” 

 

VOORSCHIFTEN  

 

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften: 

Algemeen 

1. Op grond van artikel 2.7 Mor moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende 

werkzaamheden de volgende bescheiden bij uw toezichthouder worden ingediend: 

 statische berekeningen en tekeningen van de wapening van de in het werk gestorte 

onderdelen en van de prefab beton onderdelen. 

 Met de betreffende werkzaamheden mag niet worden begonnen, voordat de tekeningen en 

berekeningen door de gemeente zijn goedgekeurd  

2. Het begin van de werkzaamheden, alsmede het storten van beton, dient u tenminste 3 

werkdagen voor aanvang aan ons mede te delen. Hiervoor gebruikt u het formulier “start Bouw”, 

te vinden op onze website. 

3. De gereedmelding van de werkzaamheden dient u binnen een week na gereedkoming aan ons 

mede te delen. Hiervoor gebruikt u het formulier “Gereedmelding” te vinden op onze website. 

4. Alle artikelen uit de bouwverordening 2012 van de gemeente Cranendonck en uit het 

Bouwbesluit 2012, die van toepassing zijn op het gebouw met omgeving, zijn volledig en 

onverkort van toepassing. 

5. Op grond van artikel 1.23 van het Bouwbesluit 2012, moet u ervoor zorgen dat de verleende 

omgevingsvergunning met tekeningen en bijlagen altijd op de bouwlocatie aanwezig is. Als een 

met het toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen belaste ambtenaar daar om vraagt, 

moet deze altijd ter inzage worden gegeven. 

6. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de 

activiteit bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag, op grond van artikel 2.33 Wabo, de 

vergunning intrekken. 

7. Indien de bouwactiviteiten langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag, op grond van 

artikel 2.33 Wabo, de omgevingsvergunning intrekken. 

 

Meldingsplicht 

8. Op grond van artikel 1.24 van het Bouwbesluit 2012 dient u voor het aangeven van het straatpeil 

en het uitzetten van de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein, minimaal zes 

werkdagen voor het begin van de bouwactiviteiten contact op nemen met een toezichthouder 

van de gemeente Cranendonck. 

 
 
 
 

OVERWEGINGEN 

 

Aan het verlenen van de omgevingsvergunning liggen de volgende overwegingen ten grondslag. 

 

Inleiding 

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onder a Wabo, niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan 

deze aspecten heeft plaatsgevonden.  

 

Bestemmingsplan 

De activiteit is gelegen in het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrijnen Rondven en Den 

Engelsman” en gesitueerd op gronden met de bestemming “Verkeer – Spoorweg” (art. 9) en “Waarde – 

archeologie 3 (art. 13). De activiteit voldoet niet aan de bouwregels en/of de gebruiksregels van het 

geldende bestemmingsplan omdat, op grond van art. 9.2.1 geen gebouwen mogen worden opgericht.  

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij er medewerking kan 

worden verleend aan de activiteit : het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan”.  



 

Bouwbesluit 2012 

Op basis van de overlegde gegevens is het aannemelijk dat het plan voldoet aan de voorschriften van het 

Bouwbesluit 2012. 

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend. 

 

Bouwverordening Cranendonck 2012 

Het bouwplan is niet in strijd met de bouwverordening 2012 van gemeente Cranendonck. 

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.  

 

Welstand 

Het bouwwerk is gelegen op een locatie waar geen eisen van welstand gelden. 

 

Monumentenwet/verordening 

Voor het bouwplan is geen vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke 

monumentenverordening vereist . 

 

Aanwijzing Rijk of provincie 

Het bouwplan is niet in strijd met een aanwijzing van het Rijk of de Provincie Noord-Brabant. 

 

Exploitatieplan 

Het bouwplan is niet in strijd met een exploitatieplan. 

 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader, dat betrekking heeft op de activiteit “Het (ver)bouwen van een bouwwerk”, 

zijn, in combinatie met de overwegingen t.a.v. de andere activiteit, geen redenen om de 

omgevingsvergunning te weigeren. 



ACTIVITEIT “HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN  

IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN”  

 

 

 

VOORSCHIFTEN 

 

Aan dit onderdeel van de omgevingsvergunning verbinden wij geen voorschriften: 

 

 

 

OVERWEGINGEN 

 

Aan het verlenen van de omgevingsvergunning liggen de volgende overwegingen ten grondslag. 

 

Inleiding 

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

lid, onder c Wabo, niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan 

deze aspecten heeft plaatsgevonden.  

 

Bestemmingsplan 

De activiteit is gelegen in het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrijnen Rondven en Den 

Engelsman” en gesitueerd op gronden met de bestemming “Verkeer – Spoorweg” (art. 9) en “Waarde – 

archeologie 3 (art. 13). De activiteit voldoet niet aan de bouwregels en/of de gebruiksregels van het 

geldende bestemmingsplan omdat, op grond van art. 9.2.1 geen gebouwen mogen worden opgericht. 

 

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij: 

- de gevraagde activiteit in lijn is met de in het geldende bestemmingsplan opgenomen regels 

inzake afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° Wabo. 

Het vigerende bestemmingsplan heeft binnen de voorschriften geen mogelijkheid om 

medewerking te verlenen. Medewerking op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° 

Wabo is derhalve niet mogelijk. 

 

- een AMvB, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo, afwijking van het 

bestemmingsplan voor de activiteit mogelijk maakt. 

Het bouwplan valt niet binnen de mogelijkheden van art. 4 bijlage II Bor. Medewerking op grond 

van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo is derhalve niet mogelijk. 

 

- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 3° Wabo, en de motivering van dit besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 

Medewerking op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo is wel mogelijk omdat 

het plan een goede ruimtelijke onderbouwing bevat op grond waarvan is aangetoond dat het plan 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

  



 

Toegepaste afwijkingsmogelijkheid 

Afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° 

De omgevingsvergunning wordt verleend omdat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening. Dit wordt aangetoond door een goed ruimtelijke onderbouwing welke onderdeel is van dit 

besluit. 

 

 

Conclusie 

Vanuit het toetsingskader, dat betrekking heeft op de activiteit “het gebruiken van gronden of 

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”, zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te 

weigeren. 

 

 

 

Zienswijzen en adviezen 

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

wet bestuursrecht met ingang van 2 februari 2017 ter inzage gelegd.  

U kunt binnen zes weken na publicatie van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen 

over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van B&W van de gemeente Cranendonck. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens burgemeester en wethouders van Cranendonck,  

 
 

Mevr. R. Claes-Jongma 

Integraal vergunningverlener Team VTH 

Gemeente Cranendonck 

 

 


