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Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning  

(verleend) 
 
Wij hebben op 16 april 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de 
functieverandering voor het plangebied ten behoeve van een kleinschalig recreatief bedrijf dat 
bestaat uit een ontmoetingsruimte ten behoeve van dagrecreatie en een bed & breakfast ten 
behoeve van verblijfsrecreatie. Eveneens is de verbouwing van een bijgebouw ten behoeve  
van wonen en bedrijfsgebouw en de nieuwbouw van een multifunctionele ontmoetingsruimte 
aangevraagd op de percelen kadastraal bekend: 
 
gemeente : OOI sectie : F nummers : 258 en 532 
 
plaatselijk bekend als Persingensestraat 4 te Persingen. 
 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z16.100446.01. 
 
Besluit 
Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten: 
A. Bouwen van een bouwwerk 
B. Projectbesluit: Afwijken van een bestemmingsplan, beheersverordening e.a. 
 
Inhoudelijke overwegingen 
De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen 
in de bijlagen. 
 
Geen ingediende zienswijzen 
Het ontwerpbesluit met de gewaarmerkte stukken heeft met ingang van 5 augustus 2016 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden zienswijzen worden 
ingediend. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in 
dit besluit zijn opgenomen in de bijlagen. Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen. 
 
Opmerkingen 
Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de 
realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit zijn opgenomen in de 
bijlagen. 
 
Gewaarmerkte stukken en bijlagen 
Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze 
omgevingsvergunning. 
  
Procedure 
Op de aanvraag om een omgevingsvergunning is de uitgebreide voorbereidingsprocedure  
als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast. 
 
Ter inzage 
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 28 september 2016 
gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, 
Tweede Walstraat 14, 6511 LV te Nijmegen, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 
17.00 uur. 
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Beroepsmogelijkheid 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen.  
Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
hebben ingediend. 
 
Wanneer een belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kan hij op grond van deze bijzondere 
omstandigheden toch beroep instellen. 
 
Als een belanghebbende geen zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kan hij 
wel beroep instellen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van 
het ontwerpbesluit zijn aangebracht. 
 
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn 
start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere 
omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een 
kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt. 
 
Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem. Het 
postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. 
 
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden: 
1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener; 
2. de datum; 
3. een omschrijving van dit besluit; 
4. de gronden (motieven) waarop het beroep berust; 
5. de handtekening. 
 
Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op 
http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD. 
 
Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 - 361 20 00). 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking 
treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 
Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u 
een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. 
Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd. 
 
De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. 
 
Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op 
http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.  
 
Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 088 – 361 2000). 
 
Inwerkingtreding 
In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum  
van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een 
omgevingsvergunning in werking treedt, kan van geval tot geval verschillen. 
 

W.Z16.100446.01  Pagina 2 / 11 

http://loket.rechtspraak.nl/


Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
Afdeling Vergunningverlening 

Ten aanzien van deze verleende omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met 
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn (art. 6.1 lid 2 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht). 

Als er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, 
treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Leges  
Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een 
acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook 
vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden. 

Nijmegen, 27 september 2016 

Het College van Burgemeester en thouders van de gemeente Berg en Dal, 
namens deze: 

Ing. M . van Deelen, 
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 

( 
Billagen:  
1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "Bouwen van een bouwwerk" 
2. Inhoudelijke beoordeling activiteit "Projectbesluit: Afwijken van een bestemmingsplan, beheersverordening 

e.a." 
3. Dossierlijst 
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Bijlage 1:  
 
Inhoudelijke beoordeling activiteit “Bouwen van een bouwwerk” 
 
Wettelijke grondslag 
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het 
bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de 
toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo. 
 
In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd 
met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de 
omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van 
artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. 
 
Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria. 
 
Bouwbesluit (2.10 lid 1 sub a Wabo) 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte 
gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van 
een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn 
gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 
van de Woningwet 
 
Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften 
van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 
 
Bouwverordening (2.10 lid 1 sub b Wabo) 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte 
gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van 
een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn 
gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in 
overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of 
krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet. 
 
Beoordeling bodemrapportage 
In het kader van de Regeling omgevingsrecht (artikel 2.4) en de Bouwverordening Groesbeek 
2015 beoordelen wij de bodemkwaliteit om vast te stellen of voor de gebruikers geen schade 
of gevaar voor de gezondheid te verwachten is. Bij de beoordeling maken wij gebruik van de 
toetsingswaarden volgens de Wet bodembescherming (Circulaire Bodemsanering 2009 en het 
Besluit Bodemkwaliteit). 

Op de locatie Persingensestraat 4 te Persingen is ter plaatse van het erf rondom de 
voormalige agrarische opstallen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Boluwa Eco 
Systems BV, kenmerk 14218, d.d. 18 december 2014). Hierbij zijn zowel in de bovengrond 
enkele verhoogde waarden gemeten aan metalen, PAK en minerale olie. In de ondergrond en 
het grondwater zijn geen verhogingen gemeten. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot 
nader onderzoek.  

De resultaten geven geen belemmeringen voor de geplande ontwikkelingen.  
Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften 
van de Bouwverordening Groesbeek 2015. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om 
de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 
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Bestemmingsplan (2.10 lid 1 sub c Wabo) 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het 
bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. 
 
Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende 
bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van de voormalige gemeente Ubbergen. Het plan is in 
strijd met het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen hoeft 
toch niet te worden geweigerd, omdat vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 
Wabo mogelijk is.  
 
De strijdigheid met het bestemmingsplan en de toepassing van artikel 2.12 Wabo behandelen 
wij uitvoeriger in de bijlage “Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan of een beheersverordening”. 
 
Redelijke eisen van welstand (2.10 lid 1 sub d Wabo) 
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk 
bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in 
verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke 
eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, 
van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet 
worden verleend. 
 
Uw plan is op 8 juni 2016 door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeeld op redelijke 
eisen van welstand op basis van de gebiedscriteria “bebouwingslinten” en toetsingsniveau 
“Respect” uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Berg en Dal. 
 
Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.  
Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor 
hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze 
activiteit te weigeren. 
 
Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze  
geheel of gedeeltelijk toeziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo): 
 
Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de 
omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren. 
 
Voorschriften  
Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen: 
 
Constructie 
Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring van  
de constructeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:  
• Aandacht voor de spatverankeringen bij de dakranden, zoals aangegeven in de 

constructieberekeningen (pos. 4, 7, 9, 10); 
• De constructiegegevens ondubbelzinnig verwerken op de bouwkundige tekening; met 

name te noemen, de detaillering van bevestigingen en verankeringen van spanten, 
gordingen en platdakbalklagen. 

 
Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven. 
 
Hemelwaterafvoer bovengronds afvoeren 
De afvoer van hemelwater dient gescheiden te zijn van het vuilwater zonder dat 
verontreiniging van water, bodem en lucht optreedt. Bij nieuwbouw is het uitgangspunt dat 
hemelwater van het verhard oppervlak voor 100% gescheiden wordt afgevoerd. Het 
waterschap gaat bij nieuwbouw uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. 
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Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het 
oppervlaktewater, maar wordt eerst voorgezuiverd door een berm wadi of bodempassage. 
 
Kennisgeving uitvoering opties 
Vóór de start van de bouw moet u een situatietekening aanleveren waarop duidelijk is 
aangegeven op welke kavels de (uitbreidings)opties worden uitgevoerd. 
 
Algemene opmerkingen  
Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen: 
 
Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden 
Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen. 
 

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 
1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van 

bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de 
houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met 
inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de 
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de 
houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in 
kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, 
wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het 
tweede lid. 
 

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van 
hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden 
De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een 
onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. 
 
Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving 
Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 
voorkoming van: 
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende 

openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 
b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en; 
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al 

dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

 
Artikel 8.3: Geluidhinder 
1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag 

tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. 
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 

8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 
overschreden. 

Tabel 8.3 
Dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 dB(A) > 80 dB(A) 
maximale 
blootstellingsduur 

onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 
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3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het 
gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden  
gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 

4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of 
sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht heeft vastgesteld,  
is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de 
werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee 
werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van  
de aanvang van de werkzaamheden. 

 
Artikel 8.4: Trillingshinder 
1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in 

geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 
verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet 
meer dan de trillings-sterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn 
deel B (Hinder voor personen in gebouwen) 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingssterkte, bedoeld in het eerste lid. 
 
Artikel 8.5: Stofhinder 
Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om  
visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen. 
 
Artikel 8.6: Grondwaterstand 
Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve 
van bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat 
gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. 
 
Artikel 8.7: Veiligheidsplan 
De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing  
van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan.  
Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag: 
a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaats-inrichting blijkt met: 

1. de toegang tot de bouw- of sloopplaat inclusief begrenzing, afscheiding en  
afsluiting van de bouw- of sloopplaats; 

2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en  
de omliggende wegen en bouwwerken; 

3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk; 
4. de aan- en afvoerwegen; 
5. de laad-, los- en hijszones; 
6. de plaats van bouwketen; 
7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 
8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van materialen; 
9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen; 

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te 
passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of 
sloopwerkzaamheden; 

c. indien een bouwput wordt gemaakt: 
1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem; 
2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan; 
3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige 

bouwwerken; 
d. 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 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; 

e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- 
of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte 
bedoeld in artikel 8.4, eerste lid. 
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Artikel 8.8: Aansturingsartikel afvalscheiding 
Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering 
vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 
 
Artikel 8.9: Scheiden bouw- en sloopafval 
Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden 
categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het 
uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. 

Privaatrechtelijke aspecten 
Een omgevingsvergunning betekent dat u toestemming van de gemeente heeft om een 
activiteit uit te voeren. Toch zal u niet altijd gebruik mogen maken van een 
omgevingsvergunning.  

U moet er namelijk zelf voor zorgen dat u niet in strijd handelt met het civielrechtelijke recht  
(het recht dat geldt tussen burgers onderling).  
 
Voorbeeld 1:  
Ondanks een vergunning om te mogen bouwen, kunt u door uw buurman aangesproken 
worden als het bouwplan voorziet in ramen of andere muuropeningen, dan wel balkons  
of soortgelijke werken binnen 2 meter van de erfgrens (zie het Burgerlijk Wetboek, boek 5, 
titel 4, art. 50), 
 
Voorbeeld 2:  
Als u geen eigenaar bent van het perceel waarop gebouwd wordt, heeft u waarschijnlijk de 
toestemming van de eigenaar nodig om te bouwen. 
 
In zijn algemeenheid merken wij op dat privaatrechtelijke aspecten tussen belanghebbenden 
onderling geregeld moeten worden. 
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Bijlage 2:  
 
Inhoudelijke beoordeling activiteit 
“Projectbesluit: Afwijken van een bestemmingsplan, beheersverordening e.a.” 
 
Wettelijke grondslag 
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het 
“gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een 
beheersverordening” kan slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening (zie artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo jo artikel 2.12 lid 1 sub a Wabo) 
en: 
0. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen  

regels inzake afwijking, 
1. in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen  

(zie bijlage 2, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht), of 
2. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 
 
Toets aan het bestemmingsplan 
Het plan, waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, hebben wij getoetst aan het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2013” van de voormalige gemeente Ubbergen. Wij hebben 
geconstateerd dat het plan op de volgende punten in strijd is met het bestemmingsplan: 
- Een functieverandering ten behoeve van een kleinschalig recreatief bedrijf dat bestaat uit  

een ontmoetingsruimte ten behoeve van dagrecreatie en een bed & breakfast ten behoeve  
van verblijfsrecreatie 

- De nieuwbouw van een multifunctionele ontmoetingsruimte ten behoeve van het recreatief 
bedrijf ter plaatse van de slopen schuur; 

- Het voor de gedeeltelijk slopen en verbouwen van de voormalige koeienstal naar deels 
bijgebouw bij de woning en deels bedrijfsgebouw; 

- De herinrichting perceel met hagen, moestuin, fruitboomgaard, vlindertuin en weiland. 
 
Mogelijkheid om deze strijdigheden te vergunnen door middel van een projectbesluit:  
a. in het kader van de onderbouwing en beoordeling van de motivering een “goede 

ruimtelijke onderbouwing” is de 'Ruimtelijke Onderbouwing “Persingensestraat 4” d.d. juli 
2016 opgesteld; 

b. deze ruimtelijke onderbouwing, met de diverse bijbehorende rapporten, is ingelast en 
maakt als zodanig deel uit van dit ontwerpbesluit; 

c. De toevoeging van een kleinschalige recreatieve functie bij een woning is een bij 
raadsbesluit aangewezen categorie, waarin een verklaring van geen bedenkingen van de 
gemeenteraad niet is vereist; 

d. Het vereiste van vaststelling van een exploitatieplan volgens artikel 6.12, lid 1 Wro 
ontbreekt.  
Gelet op de kleinschaligheid van het plan acht de gemeente deze als niet noodzakelijk ten 
behoeve van de besluitvorming. 

e. op basis van de ruimtelijke onderbouwing zijn er geen zwaarwegende belemmeringen zijn 
voor de realisatie van het project op de betreffende percelen en dat het voorgestane 
gebruik geen onaanvaardbare negatieve effecten heeft op de in de omgeving aanwezige 
waarden en belangen. 

 
Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover 
deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het “gebruiken van gronden of bouwwerken in 
strijd met een bestemmingsplan of een beheersverordening” (artikel 2.1 lid 1 sub c 
Wabo): 
 
Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de 
omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren. 
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Voorschriften  
Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen: 
a. het gebruik van de bijgebouwen A en B uitsluitend is toegestaan indien binnen 1 jaar na 

het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning de landschappelijke inpassing  
overeenkomstig het bij de omgevingsvergunning behorende landschapsplan is 
gerealiseerd  
en in stand wordt gehouden (voorwaardelijke verplichting); 

b. ondersteunende horeca in de ontmoetingsruimte uitsluitend is toegestaan na afgifte van  
een drank- en horecavergunning/exploitatievergunning; 

c. Tijdens de (bouw)werkzaamheden moet rekening worden gehouden (zorgplicht) met de in 
het gebied voorkomende flora en fauna. De aanbevelingen uit het bij de 
omgevingsvergunning behorende onderzoek naar flora en fauna moeten worden gevolgd. 
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Bijlage 3:  
 
DOSSIERLIJST   
    Betreft dossier: 
    W.Z16.100446.01 
    Persingensestraat 4 te Persingen  

de verbouwing van een bijgebouw ten behoeve van wonen  
en bedrijfsgebouw en de nieuwbouw van een multifunctionele 
ontmoetingsruimte 

      
D-nummer Ontv. datum Betreft 

D161103993 16-04-2016 Publiceerbare aanvraag 

D161103982 16-04-2016 BS-01 

D161103983 16-04-2016 NS-02 

D161255520 07-07-2016 BT.01 

D161290108 22-07-2016 BA.01 

D161255515 07-07-2016 BA.02 

D161255516 07-07-2016 BA.03 

D161255517 07-07-2016 BA.04 

D161255518 07-07-2016 BA.05 

D161255519 07-07-2016 BA.10 

D161255524 07-07-2016 ruimtelijke onderbouwing juli 2016 

D161103976 16-04-2016 bijlage 1 brief principemedewerking 

D161103977 16-04-2016 bijlage 2 Verk bodemonderzoek 

D161103978 16-04-2016 bijlage 3 Landschapsplan 

D161103979 16-04-2016 bijlage 4 watertoets 

D161103980 16-04-2016 bijlage 5 flora en fauna onderzoek 

D161103981 16-04-2016 bijlage 6 advies vooroverleg 

D161138409 09-05-2016 160416 overzichten 

D161138407 09-05-2016 160416 deel A stat-ber-excl bijlagen 

D161138408 09-05-2016 160416 deel B bijlagen statische berekening 

D161138410 09-05-2016 Totaal EPG berekening 

D161255522 07-07-2016 Melding AIMsessie Atjw1t8ggqp 

D161255523 07-07-2016 Schermafbeelding 2016-07-05 om 23.08.34 
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