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Kempen g em eenten

Omgevingsvergunn¡ng
(uitgebreide procedure)

Zaaknummer
Documentnummer
Datum aanvraag
Datum besluit

BLA-2016-0146
16.5002976
13 april 2016
22 september 2016

Burgemeester en wethouders van Bladel,

gezien de aanvraag om
vergunning voor het:
aan het adres:
op het kadastraal perceel
sectie/nummer(s):

het uitbreiden van een kantoor
Lange Trekken 42 te Bladel
gemeente Bladel
H 1851 en2129

dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de volgende activiteiten:

Bouwen
Afwijken bestemmingsplan

overwegende dat:

gelet op de projectbeschrijving, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht en de
daarbij behorende bijlage het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is om op de
aanvraag om omgevingsvergunning te beslissen;
wijop 16 juni 2016 om aanvullende gegevens hebben gevraagd. Deze hebben wij op 18 juli2016
ontvangen en hierdoor is de wettelijke procedure opgeschort;
de aanvrager belanghebbende is voor deze aanvraag;
gezien de Ministeriële regeling omgevingsrecht, wijvan oordeel zijn dat de aanvraag voldoende
informatie bevat voor een goede beoordeling 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 1 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 met de op 13 april 2016 ontvangen
aanvraag om omgevingsvergunning en de daarbij behorende bescheiden van 4 augustus 201ô tot en
met 14 september 2016 ter inzage heeft gelegen. Tijdens deze termijn kon door eenieder zienswijzen
naar voren worden gebracht;
in deze periode zijn geen zienswijzen ingediend;

I iltil ilil til tililt tililil ilil ililt ilililil] ilil tilt

Kemperìgerìreenten js een sanrenwerking van de genreenten:

Ber geìjk, Bìadeì, Eerseì, Oirschot en Reuseì-De Mjerden.
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gelet op het vorenstaande, dan ook geen redenen zijn om de omgevingsvergunning n¡et te verlenen;

Nog in te dienen gegevens en bescheiden
Uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart moeten de volgende bescheiden worden
ingediend;
Brandveiliqheid:
- Algemeen

Op de tekeningen (technische ontwerp) moet verwezen worden naar het rapport: Toets brandveiligheid
Bouwbesluit 2012 die is opgesteld door: Oostenvijk Brandpreventie-Advies , met rapportnummer:
2015-126-1, datum: 29 maart 2016. Daarnaast dient het advies, de voorzieningen die in deze
rapportage zijn uitgewerkt in de tekeningen te worden opgenomen en uiteindelijk in het gebouw te
worden gerealiseerd.
Enkele voorbeelden zijn het ontbreken van de vluchtrouteaanduiding op de plattegrond van de 1e
verdieping en Art. 2.71Ðakoppervlak in het renvooi.

- Sterkte bijbrand
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30
minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.

- Omvang technische ruimte
Een technische ruimte groter dan 50 m2, of een technische ruimte waarin verbrandingstoestellen met
een totaal vermogen van meer dan 130 kW zrjn opgesteld moeten als afzonderlijk brandcompartiment
uitgevoerd worden.

- Deuren in vluchtroutes
Een deur op een vluchtroute is bijaanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten
indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over
de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

Constructie:
- Berekening onderbouw.
- Staalconstructie opbouw atrium dak.
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besluiten:

de omgevingsvergunning te verlenen onder de voorschriften zoals opgenomen in bijlage 2 van dit besluit, voor
de volgende activiteiten:

Bouwen
Afwijken bestemmingsplan

Alle bijlagen en gewaarmerkte stukken maken deel uit van dit besluit.
Een overzicht van de bijlagen is opgenomen in bijlage 3.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, afdeling VTH de Kempen,
Namens en wethouders van Bladel,

Vergunningen
team nningen

Bent u het oneens? Beroep mogelijk.
Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, kan beroep worden ingesteld. Het
beroepschrift moet naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit beroep wordt ingesteld en
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank
Oost-Brabant (Postbus 90125, 5200 MA's-Hertogenbosch).
Voor deze procedure bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voon¡vaarden.

lndiening van een beroepschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kan aan de
voorzieningenrechter worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen (verzoek om schorsing van het
besluit). Zo'n verzoek kan alleen worden ingediend als ook beroep is ingesteld.

I nwerki ngtreding besluit
Tot uitvoering van dit project mag pas worden overgegaan als dit besluit in werking is getreden. Dit besluit,
waarbij de uitgebreide procedure is gevolgd, treedt pas in werking na afloop van de termijn voor het
indienen van een beroepschrift (ofwel zes weken na ter inzage legging). Voor zover van toepassing, mag tot
die tijd geen gebruik worden gemaakt van dit besluit. Wanneer gedurende de bovengenoemde
beroepstermijn bij de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt een besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kempengenleenten is eerì samenwerklng van de gemeenten:

Bergeìjk, Bìadeì, Eersel, Ojrschot en Reusel De Mierden.
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Bijlage I

ln houdel ijke over,ìñreg i ngen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke ovenrvegingen ten grondslag

Activiteit bouwen
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
Bij het nemen van het besluit hebben wijoverwogen dat:
- het voldoende aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit;
- het project voldoet aan de 'Bouwverordening 2010;
- het project is gelegen in het bestemmingsplan "Kom Bladel2010" en de bedoelde gronden zijn bestemd als

"kantoordoeleinden";
- het project niet voldoet aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
- voor het project daarom eveneens een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is

vereist;
- het project is getoetst aan de Welstandsnota Bladel;
- de Welstandscommissie heeft geadviseerd dat het project voldoet aan redelijke eisen van welstand;
- hoewel het college niet aan een welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor

welstandstoetsing bij 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.

Kempengemeenten js een samenwerking varr de gemeenten:

Bergeìjk, Bìadeì, Eerseì, Oirschot en Reuseì-De Mjerden.
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Activiteit afwijken bestemmingsplan
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).
Bij het nemen van het besluit hebben wijoverwogen dat:

- het project is gelegen in het bestemmingsplan "Kom Bladel 2010" en de bedoelde gronden zijn bestemd
als "kantoordoeleinden";

- het project niet voldoet aan de bij deze bestemming behorende regels omdat de bouw van het
gevraagde aangebouwde kantoorgebouw niet past binnen de bouwvlakken omdat de oorspronkelíjke
verkaveling voorziet in de bouw van twee vrijstaande kantoorpanden op twee zelfstandige naastgelegen
percelen;

- op grond van het bepaalde in artikel 2. 1 0, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c en wordt de vergunning slechts geweigerd indien
vergunningverlening met toepassing van artikel2.12 niet mogelijk is;

- artikel 2.12, eerste lid sub a onder 1 Wabo heeft betrekking op vergunningverlening met toepassing van
de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan "Kom Bladel 2010". Het bestemmingsplan biedt geen
mogelijkheid tot afwijking van de regels om medewerking te verlenen aan dit project;

- artikel 2.12, eerste lid sub a onder 2 Wabo in samenhang met hoofdstuk 4, artikel 4 van het Besluit
- omgevingsrecht biedt ook geen mogelijkheid tot afwijken van het bestemmingsplan om dit project te
- kunnen realiseren omdat geen sprake is van een hoofdgebouw met een bijbehorend bouwwerk (artikel 4

lid 1 onder a bijlage ll Besluit omgevingsrecht).
- Het aangevraagde kantoorgebouw is namelijk binnen de bebouwde kom gesitueerd op twee gescheiden

bouwvlakken die een aaneengesloten nieuw bouwvlak gaan vormen. ln de begripsomschrijving van het
Besluit Omgevingsrecht is expliciet opgenomen dat een bijbehorend bouwwerk altijd moet worden
gebouwd bijeen zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw.
Het begrip "perceel" is echter niet nader gedefinieerd. Daarom wordt aansluiting gezocht bij het begrip
"bouwperceel" uit het geldende bestemmingsplan Kom Bladel 2010. Een bouwperceel is een
aaneengesloten bebouwde en/of onbebouwde stuk grond, behorende bij een bestaand of op te richten
bouwwerk of complex van bouwwerken. De aanvraag betreft de realisatie van een kantoorgebouw
gelegen op twee separate bouwpercelen met afzonderlijke bouwvlakken, namelijk de twee kadastrale
percelen Bladelsectie H, nummers 1851 en 2129.Er is hier dus geen sprake van een bijbehorend
bouwwerk of uitbreiding daarvan.

- aan het project kunnen wij wel meewerken door het afwijken van de regels als bedoeld in arlikel2.12,
eerste lid sub a onder 3 van de Wabo;

- dat uit ruimtelijk oogpunt geen overwegende bezwaren bestaan tegen de gevraagde vergroting van het
bestaande bedrijfsgebouw;

- dat verderop in dit gebied ook soortgelijke grotere complexmatige bebouwing aanwezig is;
- dat wij van mening zijn dat de belangen van derden, voor zover wij nu kunnen beoordelen, door dit

bouwplan niet onevenredig worden geschaad;
- dat de aanvrage voorziet in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein;
- dat, gelet op het vorenstaande, dan ook geen redenen zijn om de gevraagde ontheffing en

omgevingsvergunning niet te verlenen en de ontheffing overigens ook gewenst en/of vereist is voor de
ontwikkeling van het project.

- dat de algehele conclusie is, dat de gevraagde omgevingsvergunning past binnen de kaders van een
goede ruimtelijke ordening.
er - gelet op het vorenstaande - dan ook geen redenen zijn om de omgevingsvergunning niet te
verlenen en de afwijking van het bestemmingsplan overigens ook gewenst en/of vereist is voor de
ontwikkeling van het project en wijvan mening zijn dat de gevraagde afwijking van het bestemmingsplan
voor deze activiteit in planologisch opzicht ook slechts van beperkte betekenis is en op basis hiervan
dan ook niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening is.
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Bijlage 2

Voorschriften

Aan het besluit zijn de volgende nadere voorschriften verbonden:

Activiteit bouwen
Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- de houder van deze vergunning moet contact opnemen met team Toezicht en Handhaving (telefonisch:

0497-531 300 of per e-mail: handhavins@kempenqemeenten.nl):
- bij het gereed zijn van het grondwerk;
- nadat de perceelgrenzen/hoekpunten van het perceel bekend zijn en het bouwraam is geplaatst

voor de controle van de plaats van het bouwwerk;
- minimaal twee dagen voordat dragende betonconstructies (funderingen, kelders, vrijdragende

vloeren e.d.) worden gestort;
- bij voltooiing en voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen;

- uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, moeten tekeningen worden
ingediend waarin de volgende punten uít het oogpunt van brandveiligheid, zijn venrverkt;
1. Algemeen
Op de tekeningen (technische ontwerp) moet verwezen worden naar het rapport: Toets brandveiligheid
Bouwbesluit 2012 die rs opgesfe/d door: Oosterwijk Brandpreventie-Advies, met rapportnummer:
2015-126-1, datum: 29 maart 2016. Daarnaast dient het advies, de voorzieningen die in deze
rapportage zijn uitgewerkt in de tekeningen te worden opgenomen en uiteindelijk in het gebouw te
worden gerealiseerd.
Enkele voorbeelden zijn het ontbreken van de vluchtrouteaanduiding op de plattegrond van de 1e
verdieping en Art. 2.71 Dakoppervlak in het renvooi.
2. Sterkte bij brand
Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30
minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.
3. Omvang technische ruimte
Een technische ruimte groter dan 50 m2, of een technische ruimte waarin verbrandingstoestellen met
een totaalvermogen van meer dan 130 kW zijn opgesteld moeten als afzonderlijk brandcompartiment
uitgevoerd worden.
4. Deuren in vluchtroutes
Een deur op een vluchtroute is bijaanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten
indien die deur tiidens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over
de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

- uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, moeten de constructieve
tekeningen en berekeningen van alle toe te passen constructies (beton, staal, hout e.d.) in drievoud bij
het team Toezicht en Handhaving ter goedkeuring worden ingediend, waarin ook de volgende punten
zijn verwerkt;
1. Berekening onderbouw.
2. Staalconstructie opbouw atrium dak.

- uiterlijk drie weken voordat de vrijdragende betonnen vloeren en andere prefab elementen worden
gelegd, moeten de constructieve tekeningen en berekeningen van deze delen in tweevoud bij het team
Toezicht en Handhaving ter goedkeuring worden ingediend. Deze gegevens moeten zijn voorzien van
naam, adres en handtekening van de verantwoordelijke hoofdconstructeur;

- de toe te passen materialen moeten worden afgestemd op het bestaande bouwwerk;

Kempengenleenten is een sar.nenwerkinq vzrn de gemeenten:

Berqeìik, Bìadel, Eerseì, Oirschot en Reuseì De Mjerden.
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uiterlijk drie weken voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, moet een gevelsteen en een
dakpan bij het team Toezicht en Handhaving ter goedkeuring worden ingediend;
de hoofddraagconstructie moet tenminste 60 minuten brandwerend te worden omkleed;
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ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN

Diverse plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikname van een bouwwerk
ln het Bouwbesluil20l2 zijn diverse regels opgenomen voor het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het
uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook zijn regels opgenomen voor voltooiing van de bouw en bij ingebruikname van een
bouwwerk. Hieronder is een selectie van de meest voorkomende regels opgenomen. Voor de volledige tekst van het Bouwbesluit zie
www.wetten.nl.

Afscheiding van het bouwterrein
Het terrein waarop gebouwd wordt of grond wordt ontgraven moet door een doeltreffende aßcheiding van de weg en het aangrenzende
open erf of terrein zijn afgescheiden.

Bemalingen
Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden mag niet op een
zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor
funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van de bouwwerken schaadt.

lndien een bemaling wordt toegepast waarbij:
- werkzaamheden in, aan of nabij een watergang worden uitgevoerd;
- hemel-, grond- of afualwater in een watergang wordt geloosd;
- water uit een watergang wordt onttrokken;
is mogelijk een vergunning nodig van Waterschap De Dommel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Waterschap de Dommel
(041 1 )-61861 I of via de website htto:/iwww.dommel.nlialqemene onderdelen/zoeken/@229252lkeur/.

lndien een bemaling wordt toegepast waarbij hemel-, grond- of afualwater op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, is toestemming nodig
van uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contiact opnemen met uw gemeente.

Waterschap De Dommel
Voor verschillende activiteiten in en nabij een watergang stelt Waterschap De Dommel regels. Hierbij kun je denken aan de volgende
activiteiten:
- bouwen van meer dan 2000 m2 verhard oppervlak;
- duikers aanleggen in een watergang;
- objecten die het onderhoud van een watergang zouden kunnen belemmeren (denk aan bomen, hekwerk, bouwwerk, etc);
- aanleggen en dempen van een watergang;
- stuw plaatsen in een watergang;
- lozen van water ¡n een watergang;
Voor deze activiteiten is wellicht een vergunning nodig van Waterschap De Dommel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Waterschap de Dommel (041 1 )-61861 I of via de website htto://www.dommel.nl/alqemene onderdelen/zoeken/@229252lkeur/.

Voor specifieke informatie over het watersysteem kunt u naar de webpagina:
http://dommel.webqispublisher.nl/Default.aspx?map=Watertoets. De (spel)regels liggen vast in de Keur 2013 en de Legger

Melden van werken bij lage temperaturên
lndien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisten¡verk wordt uitgevoerd, moet de gemeente ten minste
twee dagen voor het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van het niet
verwerken van bevroren materialen, het verkrijgen van een goede binding en verharding en de bescherming van het desbetreffende werk na
de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden
Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de vergunning inclusief eventuele andere toestemm¡ngen en
ontheffingen en het bouwveiligheidsplan aanwezig zijn.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden
- Tenm¡nste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden moet de aanvang van de werkzaamheden,

met inbegrip van ontgravingwerkzaamheden, schriftelijk worden gemeld bij de gemeente.
- Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet de gemeente hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld

Voor de vereiste start- en gereedmelding van de bouwwerkzaamheden kan een e-mail worden gestuurd naar
handhavinq@kem penoemeenten.nl.

- Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen als het bouwwerk niet gereed is gemeld.

Scheiden bouw- en sloopafval
De bouw- en sloopwerkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafual deugdelijk
wordt gescheiden.

Kempelìgemeenten is een samenwerkìng van de gerreenten:

Berqeìjk, Eladel, Eersr¡1, Ojrschot en Reusel-De MjeTden.
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Overige opmerkingen bij deze vergunning

Schade aan en gebruik van gemeente-eigendommen
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 in te dienen bij het bouwtoezicht van de staat van de
gemeente-eigendommen.

Algemene eisen
Alle bouwproducten waaraan op grond van het Bouwbesluit eisen worden gesteld, moeten ¡n het bezit te zijn van een CE-markering of een
door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer erkende afgegeven kwaliteitsverklaring. Bouwproducten
zonder geldig certificaat mogen worden toegepast mits de gelijkwaardigheid wordt aangetoond door een door de genoemde minister
aangewezen deskundig onafhankelük instituut.

Burenrecht
ln het Burgerlijk Wetboek, boek 5, zijn bepalingen over bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven opgenomen.
Onderwerpen als het afuoeren van water, het hebben van uitzicht op een naburig erf en het verschaffen van toegang om onderhoud te
plegen of te bouwen zijn hierin geregeld. Voor de tekst kunt u ook terecht op www.rüksoverheid.nl onder "bouwregelgeving", "wetten en
regels".
Privaatrechtelijke aspecten, zoals afspraken over funderingen, goten, boeidelen en dergelijke niet geplaatst op het eigen perceel, worden bij
een aanvraag om vergunning niet beoordeeld.

Algemene eisen aan installaties
De voozieningen van elektriciteit, gas en water dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de betreffende normen en
aansluitvoorwaarden zoals aangewezen in het Bouwbesluit.

Overige aanvragen en aansluitingen
a. indien voor het bouwrrverk nutsvoorzieningen zoals: gas, water, elektriciteit, UPC, KPN moet worden aangesloten, moeten deze

aansluitingen vroegtijdig worden aangevraagd bij de nutsbedrijven en/of de telecombedrijven. U kunt hiervoor terecht op
www.huisaansluitinqen.nl. Via deze internetsite kunt u één of meerdere aansluitingen tegelijk aanvragen;

b. indien voor het bouwwerk een nieuwe aansluiting op de riolering en/of een inrit noodzakelijk is dient deze, te alle tijden en
tenminste I weken voor gewenste aansluiting/aanleg, te worden aangevraagd bij uw gemeente. Een aanvraag kan aan de balie
van het gemeentehuis of telefonisch worden gedaan.

Rooilijncontrole
Een bouwwerk is niet zomaar te verplaatsen, daarom is het belangrijk dat er meteen op de juiste plaats wordt gebouwd. Om dit te
waarborgen vindt de gemeente het (in geval van nieuwbouw) noodzakelijk om een rooilijncontrole uit te voeren. Kijk voor meer informatie
hierover op onze website (gebruik als zoekterm 'rooilijncontrole').

De landmeter komt uw bouwwerk meten
Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen is het nodig dat de gemeente beschikt over een betrouwbare en actuele
informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc. Deze informatie wordt deels ook landelijk
beschikbaar gesteld. Daarom worden ook veranderingen aan bouwwerken ingemeten. Zodrc uw bouwwerk meetbaar is, zal een
medewerker van SSC de Kempen namens de gemeente een bezoek brengen aan uw bouwlocatie om de verandering in te meten. Wij
verzoeken u hieraan medewerking te verlenen.

Archeologie
Als tijdens grondwerkzaamheden (onverwacht) archeologische vondsten en structuren worden aangetroffen, dan moet dit zo spoedig
mogelijk worden gemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE, tel. 033-4217 799, info@cultureelerfooed.nl ) en de afdeling VTH
de Kempen (tel. 0497-531 300, handhavinq@kempenqemeenten.nl).

lntrekken omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning geen start is gemaakt met de
werkzaamheden. Ook kan de omgevingsvergunning worden ingetrokken als wel een start is gemaakt met de werkzaamheden, maar de
werkzaamheden gedurende een periode van 26 weken of langer stil liggen.
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WH de Kempen

Kempen g em eenten

Bijlage 3

Documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van dit besluit:

Omschrijving
(indien van toepassing: bestandsnaam omgevingsloket)

Constructieschema dakvloer hoog
(2291 591 _1 460534528586_1 6034TOC1 06-Dakvloer_hoog.pdf )

Bouwbesluit berekeningen
(2291 591 _1 460534628409 201 6080.pdf)

Funderingsadvies
(2291 591 _1 46053467021 6 2302-Funderingsadvies-Lankelma.pdf)

Principe details
(2291 591 _1 460534605041 _1 6034TOC501 -details.pdf)

Toets brandveiligheid Bouwbesluit 201 2
(2291 59 1 _1 4605347 33952 2302-0 BA- I nte rfood-B 820 1 2. pdf)

Staalgevels
(2291 591 _1 460534587 7 22 _1 6034TOC203-Staalgevels. pdf)

Bestaande situatie; gevels en plattegronden
(2291 591 _1 4605348'1 761 3_TO-01 -BESTAAND-PLG-GVL.pdf)

Staalgevels
(2291 591 _1 460534566877_1 6034TOC202-Staalgevels.pdf)

Gewijzigde situatie; kelder en begane grond
(2291 591 _1 460534907269*TO-02-PLc-cEW-BEG-cR-KELDER.pdf)

Staalgevels
(2291 591 *1 460534546649_1 6034TOC201 -Staalgevels. pdf)

Gewijzigde situatie; verdieping en dak
(2291 591 _1 460534945486_T0-03-PLG-G EW-1 E-VERD-DAKOVE RZI CHT.pdf)

Constructieschema dakvloer laag
(2291 591 _1 4605344961 03_1 6034TOC1 05-Dakvloer_laag.pdf)

Gewijzigde sítuatie; gevelaanzicht en doorsneden
(2291 591 _1 460534988842_TO-04-GVL-cEW-cEVELS-DOO RSNE DEN.pdf)

Constructieschema 1 e verdiepingsvloer
(2291 591 _1 460534477 41 0 *16034TOC"1 04-1 e_verdiepingsvloer.pdf)

Principe detaillering, blad 1

(2291 591 _1 46A535041 977_TO-06-PRINCIPE-DETAILLERING-BLAD-1 .pdf)

Constructieschema kelderdek
(2291 591 _1 46053445627 I _1 6034TOC 1 03-Kelderdek.pdf)

Principe detaillering, blad 2
(2291 591 _1 460535071 756_T0-07-PRl NCI PE-DETAI LLE R I Nc-BLAD-2.pdf)

Constructieschema keldervloer
(2291 591 _1 460534430503_1 6034TOC 1 02-Keldervloer.pdf)

13-04-2016 16.5000537

13-04-2016 16.5000538

13-04-2016 16.5000539

13-04-2016 16.5000540

13-04-2016 16.5000541

13-04-2016 16.5000542

13-04-2016 16.5000543

13-04-2016 16.5000544

13-04-2016 16.5000545

13-04-2016 16.5000546

13-04-2016 16.5000548

13-04-2016 16.5000550

13-04-2016 16.5000551

13-04-2016 16.5000552

13-04-2016 16.5000553

13-04-2016 16.5000554

13-04-2016 16.5000555

13-04-2016 16.5000556

Kempengcmcenten js een sar¡enwerkjng van de gemeenten:

Bcrgeìjk, Bìadeì, Eersel, Ojrs.hoi en Reusel-De Mìerden.

Datum
ontvangst

Ons
kenmerk
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Principe detaillering, blad 3
(2291 591 _1 460535092665_TO-08-PRlNCl PE-DÊTAILLER ING-BLAD-3.pdf)

Statische berekening bovenbouw
(2291 591 _1 460534382843 _1 603458 1 60407.pdf)

Bbs, gebruiksoppervlakten, gebruiksfuncties, ventilatie
(2291 591 _1 4605351 801 93_TO-1 0-BBS-GBO-cFU-VENTlLATlE.pdf)

Aanvraagformulier
(229 1 59 1 

-1 
460535333964_pap ierenform ul ier. pdf)

OUDE Ruimtelijke onderbouwing
(2291 591 _. 468840354874_RO-juli-20 1 6.pdf)

Verbeelding RO
(2291 591 _1 4688403841 41 _RO-Verbeelding.pdf)

Terreininrichting
(2291 591 _1 47383591 5277_TO-09-SIT-TERREINI NRlCHTlNG.pdf)

Ruimtelijke onderbouwing
(229 1 59 1 *1 47 3937459550_RO-Lan getrek-42-VAST.pdf)

VTH de Kempen

13-04-2016 16.5000557

13-04-2016 16.5000558

13-04-2016 16.5000560

13-04-2016 16.5000562

18-07-2016 16.5002858

18-07-2016 16.5002859

14-09-2016 16.5004197

15-09-2016 16.5004256
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