
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Geachte heer Van den Heuvel,  
 
Naar aanleiding van uw aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een tweede bedrijfswoning op het perceel Schans 41b te Werkendam 
deel ik u het volgende mee. 
 
Bovengenoemd perceel is kadastraal bekend gemeente Werkendam, 
sectie R, nummer 2711. 
 
Activiteiten 
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten: 
 
- Bouwen:  bouwen van een tweede 

bedrijfswoning 
- Handelen strijdig met regels    
  RO  

afwijken bouwvoorschriften 
bestemmingsplan 

 
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 
Bouwen 
Van toepassing is het bestemmingsplan “Buitengebied (2008)“. Op grond 
van dit bestemmingsplan heeft het perceel waarop dit bouwplan is 
gesitueerd de bestemming “Agrarisch gebied” met de medebestemming 
“Bedrijfsdoeleinden”.  
 
 
 
 
 

De heer L.A. van den Heuvel 
Schans 41b  
4251 PW WERKENDAM 

datum verzonden  
 

uw brief (datum / kenmerk)  
  

ons kenmerk  
3704 

bijlage(n)  
  

behandeld door  
Tessa Dekker 

 

Unit  
Servicecentrum 
 

Telefoonnummer  
0183-507324 

e-mail  
tessa.dekker@werkendam.nl 

avr257.rtf 

onderwerp  
aanvraag omgevingsvergunning/melding UV 20120082 



blad 2 van 5 
   

Afwijken bestemmingsplan 
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, omdat het maximaal toegestane m³ wordt 
overschreden. De woning mag ten hoogste 750 m³ bedragen. De beoogde woning bedraagt 
896 m³.  
  
Overweging afwijken bestemmingsplan 
Het toestaan van een bedrijfswoning met een grotere inhoud dan direct is toegestaan sluit aan bij 
het ontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Werkendam. Het bouwplan 
voldoet aan de eis kwaliteitsverbetering van het buitengebied.  
Om te voldoen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap zoals genoemd in de verordening 
ruimte van de provincie Noord Brabant worden er een aantal landschappelijke maatregelen 
getroffen direct aangrenzend aan de woning. Tevens vormt het provinciale beleid geen 
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. 
Op grond van artikel 2.12 lid 1a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan 
worden ingestemd met het afwijken van de bouwvoorschriften. 
 
Inhoudelijke beoordeling  
Daarnaast is het bouwplan getoetst aan de in de Welstandsnota Werkendam opgenomen 
welstandscriteria. Het betreffende perceel is gelegen in het welstandsgebied “G8 Agrarisch 
buitengebied: oude en jonge ontginningen”. 
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. 
 
Vooroverleg 
In het kader van het wettelijk vooroverleg is het plan toegestuurd aan de provincie Noord 
Brabant en Waterschap Rivierenland. Bij brief van 6 februari 2013 heeft de provincie 
aangegeven dat de onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd bij de kwaliteitsverbetering van 
het landschap. En dat de invulling van de kwaliteitsverbetering van het landschap 
onvoldoende was ingevuld. 
Bij brief van 4 februari 2013 heeft Waterschap Rivierenland opmerkingen gemaakt. Deze 
opmerkingen zijn ter harte genomen en de ruimtelijke onderbouwing is aangepast. 
 
Inzagetermijn 
Uw aanvraag en de daarbij ingediende bijlagen en de ontwerp beschikking 
hebben gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage 
gelegen. Tegen het voornemen om de gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen zijn zienswijzen (bezwaren) ingediend. 
 
Ingediende zienswijzen 
De provincie Noord-Brabant heeft op 6 februari 2013 een vooroverlegreactie ingediend. Er is 
uitvoerig ambtelijk overleg gevoerd met een medewerker van de provincie over het bouwplan 
en de landschappelijke inpassing. Volgens de provincie zijn niet de juiste uitgangspunten 
gehanteerd bij de kwaliteitsverbetering van het landschap. Volgens hen dient 20% van de 
waardevermeerdering, die samenhangt met de uitbreiding van bedrijfsbebouwing, als 
investering te worden aangewend. Ook de invulling van de kwaliteitsverbetering voldoet 
volgens hen niet. 
 
Afweging belangen 
Als basis voor de berekeningen en invulling van de kwaliteitsverbetering wordt gebruik 
gemaakt van de regionale Notitie Kwaliteitsverbetering. De gemeente Werkendam is nauw 
betrokken geweest bij de totstandkoming ervan.  
 
Volgens de gemeente is de zienswijze van de provincie onjuist. De gemeente is van mening 
dat het een bouwplan betreft als genoemd in categorie 2 van voornoemde notitie. De 2e 
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bedrijfswoning is een zogeheten ‘categorie 2’ plan, zoals omschreven in deze regionale 
notitie. Dit vanwege het feit dat de 2e woning feitelijk al mogelijk is op grond van het 
bestemmingsplan. De woning wijkt af van het bestemmingsplan omdat er op basis van het 
plan een woning mag worden gebouwd met een maximale grootte van 750 m3. Het 
bouwplan heeft een grootte van 896 m3. De afwijking waar het om gaat is derhalve 146 m3. 
Voor deze afwijking is de planologische Wabo-procedure gevoerd. In planologisch en 
ruimtelijk opzicht is het dus geen nieuw plan. Voor categorie-2 plannen hoeft geen 
berekening te worden gemaakt. Welk is het nodig dat een landschapsarchitect een schets 
met indeling maakt over de landschappelijke inpassing. De gemeente kan instemmen met de 
aangeleverde indeling door ZLTO. In de voorwaarden van de omgevingsvergunning zal 
worden opgenomen dat het bouwplan landschappelijk moet worden ingepast, zodat er ter 
plaatse sprake zal zijn van een kwaliteitsverbetering van het landschap. Er is reeds een 
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer hierover.  
 
De provincie is van mening dat het om een categorie 3 plan gaat. Dit is volgens de gemeente 
onjuist. Redenerend vanuit de geest en bedoeling van de regionale notitie is het namelijk zo 
dat bij een vergroting van het agrarische bouwblok, waarbij de ruimtelijk impact groter is dan 
bij deze vergroting van het bouwplan (slechts 146 m3), kan worden volstaan met een goede 
landschappelijke inpassing, terwijl de provincie bij een bouwplan met een uitbreiding van 
slechts 146 m3,  een financiële onderbouwing wenst. Dit kan naar onze mening niet de 
bedoeling van de Notitie Kwaliteitsverbetering zijn. Om die reden wordt afgeweken van de 
vooroverlegreactie van de provincie.  
 
Besluit 

A. Op grond van de Gemeentewet en de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen dient 
de gemeente zorg te dragen voor het toekennen van nummersaanduidingen (adressen) 
aan verblijfsobjecten (gebouwen), stand- en ligplaatsen. 
Aan het te bouwen object waarvoor nu omgevingsvergunning is verleend wordt het 
volgende adres toegekend: 
 
Schans 44, 4251 PW Werkendam 

 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.  
 
      B. 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: 

 
- Bouwen:  bouwen van een tweede 

bedrijfswoning 
- Handelen strijdig met regels    
  RO  

afwijken bouwvoorschriften 
bestemmingsplan 

 
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. 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; 

 
2. Het bouwplan dient landschappelijk worden ingepast dat leidt tot een 

kwaliteitsverbetering, conform het ingediende beplantingsplan; 
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3. In de bestaande bedrijfswoning welke gebruikt wordt als kantoorruimte dienen de 
woonvoorzieningen (badkamer/keuken) ongedaan te worden gemaakt, zodat 
bewoning uitgesloten wordt; 

 
4. In de grond zijn lichte verontreinigingen aangetroffen ten opzichte van de landelijke 

achtergrondwaarden, hierdoor moet rekening worden gehouden met beperkte 
hergebruiksmogelijkheden. Indien mogelijk dient gewerkt te worden met een gesloten 
grondbalans. Wanneer er grond wordt afgevoerd van de locatie en toegepast wordt 
binnen de gemeente Werkendam, dan is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
Het voornemen van een toepassing op een andere locatie binnen de gemeente dient 
u dit te melden bij https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. Meer informatie 
met betrekking tot voorschriften van hergebruik van grond binnen de gemeente is te 
vinden op onze website www.werkendam.nl (menu Inwoners, submenu Milieu, kopje 
“Bodembeheernota regio Brabant”). 

 
Wordt de vrijkomende grond niet binnen de gemeente Werkendam hergebruikt dan 
geldt het beleid van de desbetreffende gemeente waar de grond wordt toegepast. 

 
5. Afvoerleiding van vuilwater dient van de gevel naar de bestaande voorziening te 

worden geleid (put aanwezig voor woning Schans 41a). De afvoerleiding dient in een 
bruine pvc buis (diam. 125 mm) uitgevoerd te worden. Een nieuwe aansluiting moet 
bij de gemeente aangevraagd te worden d.m.v. het aanvraagformulier dat als bijlage 
is toegevoegd; 

 
6. Afvoerleiding van het hemelwater dient naar de watergang worden geleid via een 

nieuw lozingspunt welke zelf aangebracht dient te worden met een uitstroombakje. 
De afvoerleiding dient in een grijze buis uitgevoerd te worden, waarbij de diameter 
wordt bepaald door de grootte van het af te voeren dakoppervlak; 

 
7. 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 (0183-507359); 

 
8. 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. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam, 
 
 
mr. J. Venhuis, 
unitmanager Servicecentrum.  
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Legesoverzicht: 
  
Bouwkosten: € <niet openbaar>  
   
OB-activiteit bouwen  <niet openbaar> 
   
afwijken BP, buitenplans (grote afw.)  <niet openbaar> 
  
De legeskosten bedragen totaal € <niet openbaar>  
  
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 
bij 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 in Breda.  
  
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). 
 


