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uw brief (datum / kenmerk)

Geachte heer of mevrouw,
ons kenmerk

Naar aanleiding van uw aanvraag omgevingsvergunning voor het 45091
renoveren en uitbreiden bestaand museum inclusief de inrichting van het
eiland op het perceel Hilweg 2 te Werkendam deel ik u het volgende mee. bijlage(n)

Bovengenoemd perceel is kadastraal bekend gemeente Werkendam, behandeld door
sectie AB, nummer(s) 00723. Ed Dirksen

Activiteiten Unit
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit(en): Servicecentrum

Werk of werkzaamheden inrichten van het eiland als Telefoonnummer
uitvoeren zoetwatergetijdepark 0183-507320

Bouwen uitbreiden museum e-mail
ed.dirksen@werkendam.nl

Handelen strijdig met renoveren en uitbreiden bestaand
regels RO museum inclusief de inrichting van het avr257.rtf/24-9-2014

eiland

Procedure
Dit besluit is tot stand gekomen volgens de Uitgebreide voorbereidings
procedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld aan de artikelen 2.1
en volgende van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is
de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling
omgevingsrecht.

Overwegingen
Bestemmingsplan
Ter plaatse van het Biesboschmuseum geldt het Rijksinpassingsplan
Ontpoldering Noordwaard dat op 27 augustus 2010 is vastgesteld.
Het totale bij het museum behorende terrein heeft hierin de volgende
bestemmingen: Bos, Cultuur en Ontspanning, Natuur, Recreatie, Verkeer
en Water. Voorkomende functieaanduidingen zijn: museum,
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parkeerterrein, specifieke vorm van recreatie-buitenexpositie en de gebiedsaanduiding
Vrijwaringszone-Straalpad.

Het uitbreiden van het Biesboschmuseum en de voornoemde activiteiten zijn in strijd met de
diverse bestemmingen op het volgende:
• Overschrijden van het bouwblok. De voorgestelde uitbreiding van het museum wordt op een

andere plaats gerealiseerd dan in het Rijksinpassingsplan Noordwaard is voorzien;
• De aanleg van het pad binnen het zoetwatergetijdenpark dat voor een klein deel binnen de

bestemming ‘water’ valt;
• Realisatie van een waterspeeltuin dat geen extensief recreatief medegebruik betreft;
• Realisatie van een stukje parkeerterrein buiten de bestemming ‘natuur’ met de aanduiding

parkeerterrein;
• Realisatie van een opstelplaats voor bussen binnen de bestemming Cultuur en

Ontspanning;
• Gebruik bebouwing als kantoorruimte voor Staatsbosbeheer en Parkschap Nationaal Park

de Biesbosch;
• Verruiming van de bouwhoogte van 6 naar 8,5 meter.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan vergunning worden verleend mits het plan niet strijdig is met een goede
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Overwegingen aiWijken bestemmingsplan
De uitbreiding van het Biesboschmuseum en de inrichting van het museumeiland zijn eigenlijk al
afgewogen in het Rijksinpassingsplan Noordwaard. De uitbreiding vindt alleen aan een andere
zijde van het bestaande gebouw plaats dan in het inpassingsplan is voorzien.
De uitbreiding bedraagt in oppervlak niet meer dan in het inpassingsplan al was toegestaan. Het
museum en de omgeving krijgen een eigentijdse uitstraling die meer bezoekers trekt en ook meer
bezoekers kan verwerken op een wijze die past binnen de doelstelling van de ontpoldering van de
Noordwaard.

Het voornemen tot afwijken is in het kader van vooroverleg voorgelegd aan provincie, waterschap
en Rijkswaterstaat.
De provincie heeft bij brief van 28 mei 2014 met kenmerk C2 146958/3599893 laten weten dat het
plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
Uit de watertoets die is doorlopen blijkt dat er geen waterhuishoudkundige belangen in het geding
zijn.
Rijkswaterstaat, waaraan het plan ook is voorgelegd heeft niet gereageerd op het plan.
Daarnaast is ten behoeve van het plan een goede ruimtelijke onderbouwing overgelegd waaruit
blijkt dat het plan in ruimtelijk opzicht aanvaardbaar is.

In het kader van de inspraak heeft het plan ter inzage gelegen van 11 tot 25 april 2014 en heeft op
15 april 2014 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden.
Niemand heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid kennis te nemen van de plannen. Ook heeft
niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid een inspraakreactie kenbaar te maken.

Bouwen
Daarnaast is het bouwplan getoetst aan de in de Welstandsnota Werkendam opgenomen
welstandscriteria. Het betreffende perceel is gelegen in een gebied waarvoor een
beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. Het bouwplan voldoet hieraan.
Het bouwplan is eveneens getoetst aan de (technische) eisen van het Bouwbesluit en de
Bouwverordening. Het is aannemelijk dat het bouwplan, behoudens eventuele voorwaarden en/of
nadere eisen, zal voldoen aan deze voorschriften.
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Werk of werkzaamheid uitvoeren
Gelet op artikel 27 lid 2 van het Inpassingsplan Ontpoldering Noordwaard is het verlagen,
vergraven, ophogen of egaliseren van gronden met de bestemming Bos, het graven van
waterlopen in gronden met de de bestemmingen Bos en Natuur en het vellen of rooien van
bomen in de bestemmingen Bos en Natuur (aanleg)vergunningplichtig.
Het uitvoeren van deze werkzaamheden is slechts toelaatbaar indien door die werken of
werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de
aanwezige belangen van het bos of de natuur niet onevenredig worden aangetast, dan wel
de mogelijkheden voor herstel van de waarden en de waterafvoerfunctie niet wezenlijk
kunnen of worden verkleind. De waterbeheerder dient vooraf een verklaring van geen
bezwaar hiervoor af te geven.
Voor wat betreft de waterafvoerfunctie is advies gevraagd aan zowel het Waterschap
Rivierenland als aan Rijkswaterstaat. Beide instanties hebben aangegeven dat er geen
bezwaar bestaat tegen dit project.
Ten aanzien van de maatregel Ontpoldering Noordwaard is een ontheffing op grond van de
Flora- en Faunawet verleend. Opgemerkt wordt dat ten aanzien van de uit te voeren
werkzaamheden voldaan moet worden aan hetgeen in de ontheffing is opgenomen.
Uit het bij dit besluit gevoegde en als zodanig gewaarmerkte archeologie rapport blijkt dat er
geen redenen zijn voor aanvullend archeologisch onderzoek.

lnzagetermiin
Uw aanvraag en de daarbij ingediende bijlagen en de ontwerp beschikking
hebben vanaf 4juli 2014 gedurende een termijn van zes weken voor iedereen
ter inzage gelegen. Tegen het voornemen om de gevraagde
omgevingsvergunning te verlenen zijn geen zienswijzen (bezwaren) ingediend.

Besluit
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Gelet op de artikelen 2.1, 2.2
en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleen ik u hierbij
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

Werk of werkzaamheden inrichten van het eiland als zoetwatergetijdepark
uitvoeren

Bouwen uitbreiden museum

) Handelen strijdig met renoveren en uitbreiden bestaand museum inclusief de
regels RO inrichting van het eiland

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en
bijlagen deel uitmaken van de vergunning en onder de volgende voorwaarde(n) en/of nadere
eis(en):

1. Tenminste drie weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden dienen de
volgende aanvullende gegevens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bouw- en
woningtoezicht:

CONSTRUCTIEF
- een grondonderzoeksrapport ten behoeve van de fundering;
- een gewicht- en stabiliteitsberekening;
- een controleberekening van de bestaande constructie(s);
- de toe te passen palen en het palen plan;
- de constructies van (gewapend) beton;
- de staalconstructies;
- de constructies van geprefabriceerde elementen (fundering, vloeren,wanden,
lateien, trappen, balkonplaten, etc.);
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BRANDPREVENTI EE
- een Programa van Eisen voor de ontruimingsinstallatie (art. 6.23 lid 1 BB);
- een Programma van Eisen voor de brandmeldinstallatie met ruimtebewaking (art.
6.20 lid 5 BB);
- een nader voorstel met betrekking tot het aanbrengen van primaire en secondaire
bluswatervoorzieningen (art. 6.30 lid 1 BB);
- een nader voorstel met betrekking tot de aanwezigheid van opstelplaatsen voor een
brandweervoertuig (art. 6.38 BB);
- van scheidingsconstructies (wand-/raam-/deur-/kozijn-/vloerconstructies) met een
brandwerendheid van 30 minuten dient een erkende kwaliteitsverklaring of een
beproevingsrapport te worden overgelegd waaruit blijkt dat de brandwerendheid van
het betreffende bouwdeel bepaald volgens NEN 6069 ten minste 30 minuten
bedraagt. Dit is van toepassing voor:

a. Het toe te passen brandwerende rolscherm tussen restaurant en centrale hal.
Scherm, inclusief bevestiging, dient aantoonbaar te voldoen aan een
brandwerendheid van 30 minuten;

b. Deurconstructies (inclusief kozijn) met een brandwerendheid van minimaal 30
minuten;

c. Brandwerende schuifdeur bibliotheek;
d. De op tekening aangegeven interne scheidingswanden met een

brandwerendheid van 30 minuten;

2. Voor zover niet is vermeld of aangegeven in de bij dit besluit behorende en
gewaarmerkte bescheiden moet worden gebouwd in overeenstemming met hetgeen
daarover is bepaald in het Bouwbesluit en/of Bouwverordening;

3. Afvoerleidingen van vuilwater en hemelwater dienen onafhankelijk van elkaar van de
gevel naar de erfgrens te worden geleid. Het vuile water met een bruine pvc buis
(diam. 125 mm) en het hemelwater met een grijze buis, waarbij de diameter wordt
bepaald door de grootte van het af te voeren dakoppervlak;

4. Het hemelwater dient te worden afgevoerd naar open water;

5. De afvalwatervoorziening voor het vuilwater dient te voldoen aan het BARIM
(eventueel met helofytenveld). De aan te brengen voorziening dient te worden
goedgekeurd door de waterkwaliteitsbeheerder (RWS);

6. Indien het noodzakelijk is dat gebruik moet worden gemaakt van gemeentegrond voor
bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwcontainer of het opslaan van bouwmaterialen
en afsluiting van wegen, dient u contact op te nemen met de heer B.J. van Hattem
van de unit Ruimte (01 83-507359);

7. Het advies is om geen uitlogende bouwmaterialen toe te passen die in contact
kunnen komen met (afstromend) regen- en/of grondwater. Vooral materialen als zink,
lood en aluminium (daktrimmen, dakgoten, loodslabben, e.d.) zijn daarbij
aandachtspunten;

8. Het gebouw heeft een brandmeldinstallatie. De omvang van de bewaking van de
brandmeldinstallatie wordt uitgevoerd als volledige bewaking;

9. Van deuren waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen dient te worden
aangetoond dat die deuren kunnen worden geopend met lichte druk of vergelijkbaar;

10. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe gebruik dient een gewijzigde melding
brandveilig gebruik te zijn ingediend bij het bevoegd gezag;
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11. Verder wordt aandacht gevraagd voor het volgende:
- Brandbeveiligingsinstallaties en installaties die de brandveiligheid kunnen
beïnvloeden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in het
handboek “Brandbeveiligingsinstallaties” uitgave november 2012 van Brandweer
Nederland;
- Doorvoeringen door brandwerende scheidingsconstructies worden geacht te
voldoen wanneer de brandwerende afwerking wordt gerealiseerd overeenkomstig de
publicatie “Brandveilige doorvoeringen” uitgave oktober 2010 van ISSO!SBR;
- Ten aanzien van de bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen kan gebruik worden
gemaakt van de handleiding “Bluswatervoorziening en bereikbaarheid”, uitgave
november 2012 van de Brandweer Nederland;

12. Ten aanzien van de exacte locatie en uitvoering van de te realiseren
bluswatervoorziening (inclusief opstelplaats) dient nader overleg gevoerd te worden
met de Brandweer Midden- en West Brabant.

Met vriendelijke groet,
namens burgeriieesteren wethouders van de gemeente Werkendam,

mr J ~ei~hu~
unitmariager S~rvic~céntru~m.
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Legesoverzicht:

Bouwkosten: £ 1.750.000,--

OA-activiteit aanleggen 2.1 lid lbWabo 215,00

OB-activiteit bouwen 43.400,00

afwijken BP, buitenplans (grote afw.) 2.941,00

De leçieskosten bedragen totaal € 46.556,00

U ontvangt hiervoor binnen 4 weken een nota.

Toelichting:

De bevoegdheid om besluiten te nemen op aanvragen omgevingsvergunning is door het
college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de unitmanager
Servicecentrum.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking (verzending aan aanvrager) beroep
worden aangetekend. De beschikking treedt niet eerder in werking dan nadat de termijn voor
het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden (buren) er veel belang
bi] dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd. Als zo’n voorlopige voorziening is gevraagd dan treedt dit besluit pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden
ingediend bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland — West-Brabant, team
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.. Het verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank.

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat er, naast deze vergunning, mogelijk ook andere
wetgeving van toepassing is op grond waarvan u een aparte toestemming, ontheffing of
vergunning nodig hebt (bijvoorbeeld van het Waterschap Rivierenland).


