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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BERGEIJK;

omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Aanvraag
er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de volgende activiteiten
- Afwijken bestemmingsplan
- Bouwen

Overwegende dat:
- gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit

omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, het college van burgemeester en
wethouders het bevoegd gezag is om op de aanvraag om omgevingsvergunning te
beslissen;

- de aanvrager belanghebbende is voor deze aanvraag;
- gezien de Ministeriële regeling omgevingsrecht, wij van oordeel zijn dat de aanvraag

voldoende informatie bevat voor een goede beoordelíng van de gevolgen van het project
op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling
genomen;

- gelet, op de inhoudelijke overwegingen zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit,
geen weigeringsgronden aanwezig zijn voor deze aanvraag;

- gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning kan
worden verleend;

- geen andere activiteiten onlosmakelijk zijn verbonden en/of aanhaken anders dan zijn
opgenomen in deze aanvraag;

- voor deze aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht de uitgebreide procedure van toepassing is;

- met betrekking tot de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om
omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is, de Uniforme
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht moet worden gevolgd;

- het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en de daarbij
behorende bescheiden heeft met ingang van donderdag24 november 2016 tot en met
woensdag 4 januari 2017 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn konden door eenieder
zienswijzen naar voren worden gebracht;

- in deze periode geen zienswijzen zijn ingediend;
- gelet op het vorenstaande, dan ook geen redenen zijn om de omgevingsvergunning niet

te verlenen;

Datum: 10 januari 2017 Kenmerk 6
Naam Verzoeker:El
Adres:
tË Woonplaats:

5
Datum ontvangst vezoek: l5 november 2016 Nummer: BER-2O16-1752

Om vergunning tot: bouwen van een geschakelde woonboerderij en het bouwen van een
vrijstaand bijgebouw
Op het perceel, kadastraal bekend als Riethoven, Sectie D, nummer(s) 8221823
Plaatselijk bekend: Boshovensestraat 8 en 8a in Riethoven
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Bijlage I

ln houdel ijke overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

'¡..þActiviteit bouwen

!l.et 
(ver)bouwen van een bouwwerk (gelet op artikel 2-'l en2.10 Wabo). i

Bij het nerhen van het besluit hebben wij overwogen dat:
- het voldoende aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit;
- het project voldoet aan de 'Bouwverordening gemeente Bergeijk 2009';
- het project is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Bergeijk 2011" (kaart) en

"Herziening Buitengebied Bergeijk 2014" (regels) en de bedoelde gronden zijn bestemd als
enkelbestemming "Wonen" en "Agrarisch" met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie
4.1";

- het project niet voldoet aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
- voor het project daarom eveneens een omgevingsvergunning voor het aña/jken van het

bestemmingsplan is vereist;
- het project is getoetst aan de Welstandsnola 2O12-2A17:
- de welstandscommissie op 11 mei 2016 heeft geadviseerd dat het project voldoet aan

redelijke eisen van welstand mits de balkons terughoudend worden geplaatst. Aan deze
voorwaarde wordt voldaan;

- hoewel het college niet aan een welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid
voor welstandstoetsing bíj het college berust, het college aan het advies in beginsel
doorslaggevende betekenis kan toekennen;

- het advies naar inhoud en wijze van totstandkoming geen gebreken vertoont zodat
overnemen van het welstandsadvies geen nadere toelichting behoeft;

- gelet op het voormelde het college de uitkomst van de welstandsbeoordeling wil overnemen.

Activiteit afrvijken bestem mi ngsplan
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) (gelel op artikel 2.1 en 2.12 Wabo).
Bij het nemen van het besluit hebben wij ovenrogen dat:
- het proþct is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Bergeijk 201 1" (kaart) en

"Herziening Buitengebied Bergeijk 2014" (regels) en de bedoelde gronden zijn bestemd als
enkelbestemming "Wonen" en "Agrarisch" met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie
L'l'.

- het project niet voldoet aan de bij deze bestemming behorende regels omdat het aantal
woningen niet meer mag bedragen dan één en er wordt gebouwd buiten het
bestemmingsvlak "Wonen" in de bestemming "Agrarisch".

- De onderhavige strijdigheid met de enkelbestemming 'Wonen' en 'Agrarisch' kan niet worden
opgelost met toepassing van de in het vigerende bestemmingsplan opgenomen regels inzake
algemene (binnenplanse) afwijkingsregels en ook niet middels een buitenplanse afwijking als
bedoeld in artikel 2.12,\id 1, onder a, onder 2o van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;

- echter toch aan het project kan worden meegewerkt door met toepassing van artikel 2.12,lid
1, onder a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het
bestemmingsplan indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing
bevat;

- De aanvraag is voozien van een goede ruimtelijke onderbouwing d.d. 11 november 2016,
"Ruimtelijke onderbouwíng vormverandering bestemmingsvlakken en vervangende
nieuwbouw 2 woningen locatie Boshovensestraat 8-8a, Riethoven" opgesteld door Jonkers
Advies.
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Bijlage 2

Voonryaarden

Activiteit afrrijken bestem m ingsplan
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een
voorbereidíngsbesluit (artikel 2.12).
- De gezamenlijke inhoud van de geschakelde woonboerderij mag niet meer dan 1700 m3

bedragen.
- Binnen 2 iaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning dient de

landschappelijke inpassing conform het rapport "Landschappelijke inpassing
Boshovensestraat 8-8a, Riethoven d.d. 31 oktober 2016" (behorende bij dit besluit) te
zijn aangelegd en in stand te worden gehouden.

âct¡vite¡t bouwen
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- Het bouwen díent te geschieden overeenkomstig de bepalingen van het bouwbesluit, de

bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regelingen.
- De rooilijn of bebouwingsgrenzen en peilhoogte(n) moeten door of namens het bevoegd

gezag worden uitgezet í.o.v. het cluster Vergunningen van de gemeente Bergeijk (0457-
551455).

- Conform de EPC-berekening dient de linker en rechterwoning te zijn uitgevoerd met een HR-
combiketel van lntergas Kombi Kompakt HReco 36.

- Conform de EPC-berekening dient de linker en rechterwoning te zijn uitgevoerd met een
WTW van Brink Renovent Excellent 400.

- Conform de EPC-berekening dient de linkerwoning te zijn uitgevoerd met PV-panelen met
een oppervlakte van 9,90 m2.

- Conform de EPC-berekening dient de rechterwoning te zijn uitgevoerd met PV-panelen met
een oppervlakte van 14,85 m2.

- 3 Weken voor het plaatsen van de breedplaatvloeren dienen de constructieberekeningen en
tekeningen van de breedplaatvloeren ter goedkeuring bij de gemeente ingediend te worden.
Er dient rekening gehouden te worden met de aan- en afuoerleidingen van het
gebalanceerde ventilatiesysteem.

- Tenminste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden moet de
aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingwerkzaamheden, schriftelijk of
per email (toezicht@berqeiik,nl)worden gemeld bij het cluster Toezicht en Handhaving van
de gemeente.

- Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet het cluster Toezicht
en Handhavíng van de gemeente hiervan schriftelijk of per email (toezicht@berqe¡jk.nl) in
kennis worden gesteld.
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OVERIGE OPMERKINGEN BIJ DEZE VERGUNNING

Schade aan en gebruik van gomeonto-e¡gendommen
lndien na bouwwerkzaamheden schade (als gevolg van de bouwwerkzaamheden) wordt geconstateerd aan de openbare
weg, groen of -eigendommen, wordt het herstel hiervan aan de vergunninghouder in rekening gebracht. Om discussie
over de schuldvraag te voorkomen is het raadzaam om voor aanvang van de werkzaamheden foto's te maken van de
staat van het straatwerk.

Algemene eisen
Alle bouwproducten waaraan op grond van het Bouwbesluit eisen worden gesteld, moeten in het bezit te z¡¡n van een CE-
markering of een door de Minister van BZK erkende afgegeven kwaliteitsverklaring. Bouwproducten zonder geldig
cert¡ficaat mogen worden toegepast mits de gel¡jkwaardigheid wordt aangetoond door een door de genoemde minister
aangewezen deskundig onafrlankelíjk instituut.

Burenrecht
ln het Burgerlijk Wetboek, boek 5, zijn bepa¡ingen over bevoegdheden en verplichtíngen van eígenaars van naburige
erven opgenomen. Onderwerpen als het afuoeren van water, het hebben van uiÞicht op een naburig erfen het
verschaffen van toegang om onderhoud te plegen of te bouwen zijn hierin geregeld. Voor de tekst kunt u ook terecht op
www.riiksoverheid.nl onder "bouwregelgeving", "weften en regels'. Privaatrechterlijke aspecten, zoals afspraken over
funderingen, goten, boeidelen en dergelijke niet geplaabt op het eigen perceel, worden bij een aanvÌaag om vergunning
niet beoordeeld.

Algemene e¡sen aan installatbs
De voozieningen van elektricite¡t, gas en water dienen te worden uitgevoerd overesnkomstig de betreffende normen en
aansluitvoorwaarden zoals aangewezen in het Bouwbesluit.

Orrerige aanvragen en aanslu¡t¡ngen
a. indien voor het bouwwerk nubvoorzieningen zoals: gas, water, elektriciteit, UPC, KPN moet worden

aangesloten, moeten deze aanslu¡t¡ngen vroegtijdig worden aangevraagd bij de nutsbedrijven en/of de
telecombedrijven. U kunt hìervoor terecht op www.huisaansluÍlinoen.nl. Via deze internetsite kunt u één of
meerdere aansluitingen tegelijk aanvragen;

b. indien voor het bouwwerk een nieuwe aanslu¡ting op de riolering en/of een inrit noodzakelijk is dient deze, ten
alle tijden en tenminste 4 weken voor gewenste aansluiting/aanleg, te worden aangevraagd bij het cluster
BORA van de Gemeente Bergeijk. Een aanvraag kan schrnel¡jk oftelefonisch (0497-551455) worden gedaan.

Rooil¡¡ncontrole
Een bouwwerk is niet zomaar te verplaatsen, daarom is het belangrijk dat er mêteen op de juisre ptaats ì¿vordt gebouwd-
Om dlt te waarborgen vindt de gemeente het (in geval van nieuwbouw) noodzakelijk om een roo¡lüncontrole uit te voeren.

De landmcter komt uw bouwwerk met€n
Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen ¡s het nodig dat de gemeente beschikt over een
betrouwbare en actueþ informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc.
Deze informatie wordt deels ook landelijk beschikbaar gesteld. Daarom worden ook verander¡ngen aan bouwwerken
ingemeten. Zodra uw bouwwetk meetbaar is, zal een medewerker van SSC de Kempen namens de gemeente een
bezoek brengen aan uw bouwlocatie om de verandering in te meten. Wü verzoeken u hieraan medewerking te verlenen.

Archeologíe
Als tijdens grondwerkzaamheden (onvenrvacht) archeologische vondsten en structuren worden aangetroffen, dan moet dit
zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE, tel. 033-42 17 799,
info@culhrreelerfooed.nl ) en de gemeente Bergeijk (te|.0497-551455, info@beroeiik.nl).
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