
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Geachte heer Dalm,  
 
Naar aanleiding van uw aanvraag omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van een woning op het perceel Draepkilweg 1 te Werkendam 
deel ik u het volgende mee. 
 
Bovengenoemd perceel is kadastraal bekend gemeente Werkendam, 
sectie P, nummer 201. 
 
Activiteiten 
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit(en): 
 
- Bouwen:  uitbreiden van een woning 
- Handelen in strijd 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 Werkendam“. Op 
grond van dit bestemmingsplan heeft het perceel waarop dit bouwplan is 
gesitueerd de bestemming “ Woondoeleinden I ”.  
 
Afwijken bestemmingsplan 
Het bouwplan is op de hierna te noemen aspecten niet in 
overeenstemming met het bestemmingsplan. 
 
De inhoud van de woning mag ten hoogste 500m3 bedragen. Behoudens 
dat indien bij bestaande woningen een grotere inhoud aanwezig is deze 
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afwijkende inhoudsmaat voor de betreffende woningen van toepassing is als maximum 
inhoudsmaat.  
De huidige woning voorziet in een inhoud van ongeveer 900m3. Na realisatie van het bouwplan zal 
de inhoud ongeveer 1297m3 bedragen.  
 
Het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen per woning mag ten hoogste 60m2 bedragen. Het 
bestaand oppervlak aan bijgebouwen op het perceel bedraagt ongeveer 375m2. Na realisatie van 
het bouwplan voorziet het perceel in 492m2 aan bijgebouwen. 
 
Overweging afwijken bestemmingsplan 
Het onderhavige plan betreft een bestaande woning en is reeds bestemd als ‘wonen’. 
BRO heeft in opdracht van de gemeente een advies geschreven aangaande stedenbouwkundige 
aanvaardbaarheid van de vergroting van de woning. Daaruit blijkt dat gezien de ligging en de 
uitstraling van de woning, een vergroting stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 
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. In een anterieure overeenkomst is deze 
kwalteitsverbetering gewaarborgd. Tevens vormt het provinciale beleid geen belemmering voor de 
realisatie van het onderhavige plan. 
Het toestaan van meerdere bebouwing, dan vanuit het bestemmingsplan is toegestaan, op deze 
locatie heeft weinig tot geen gevolgen voor de omliggende percelen. Dit door de geïsoleerde en 
verborgen ligging van de woning achter bomen en beplanting op een perceel van 5 hectare groot. 
Het omliggende land bestaat grotendeels uit weiland, met daarbij sloten, doorgaande dijkjes, een 
natuurlijke poel en bomenrijen.  
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 een gebied dat is vrijgesteld van 
welstandsbeoordeling. 
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 22 november 2012 heeft de provincie 
aangegeven dat de kwalteitsverbetering van het landschap onvoldoende was ingevuld en 
aangegeven. Op basis hiervan zijn de kwaliteitsverbeterende maatregelen aangepast 
evenals de ruimtelijke onderbouwing op dit punt. 
Bij brief van 7 november 2012 heeft Waterschap Rivierenland aangegeven positief te kunnen 
instemmen met het plan. 
 
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 ingediend. 
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Ingediende zienswijzen 
Bij brief van 7 februari jl. met kenmerk C2108372/3353535 heeft Gedeputeerde Staten van 
Noord Brabant een zienswijze ingediend tegen de ontwerp beschikking. Zij zijn van mening 
dat het plan op onderdelen in strijd is met de verordening Ruimte. De uitbreiding van de 
woning dient gepaard te gaan met kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit gebeurt door 
middel van nieuwe landschapselementen en het onderhoud daarvan en tevens door het 
opvoeren van onderhoudskosten voor bestaande natuur- en landschapselementen. 
Aangegeven wordt dat onderhoudskosten van deze bestaande elementen niet worden 
beschouwd als kwaliteitsverbetering van het landschap. De verordening stelt dat er sprake 
moet zijn van een fysieke verbetering van aanwezig of potentiële kwaliteiten. Het moet dan 
o.a. gaan om het toevoegen, versterken of herstellen van elementen. 
Daarnaast wordt aangegeven dat een ene ander niet zeker is gesteld door middel van een 
anterieure overeenkomst. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat in het concept afspraken kader van de regio West-Brabant 
niets is opgenomen over onderhoud van bestaande elementen. 
 
Afweging belangen Besluit 
Voor de ter inzage legging van de ontwerp beschikking is er een anterieur overeenkomst gesloten 
met de heer Dalm. Hierin is de uitvoering en instandhouding van de te nemen 
landschapsinvesteringsmaatregelen gewaarborgd. De door de provincie gemaakte opmerking 
hierover is ongegrond. 
 
De initiatiefnemer moet volgens de berekeningsmethode minimaal € 21.300,- aan investeringen 
doen in het landschap.  
Volgens het ontwerp plan zou de initiatiefnemer € 21.578,66 euro investeren in het landschap. 
Daarvan is een deel onderhoud van de dijk en naastgelegen sloot als element van culturele en 
landschappelijke waarde.  
Al het andere opgevoerde onderhoud is van nieuw aangelegde elementen.  
 
De initiatiefnemer heeft het plan aangepast door nog meer aan te leggen: 8 extra fruitbomen en 
een langere haag van stammen. Het onderhoud van de haag heeft hij weggelaten. Evenals de 
aanleg van een afrastering.  
Het onderhoud van de dijk en naastgelegen sloot is blijven staan. De dijk is een cultuurhistorisch 
element dat in het bestemmingsplan is beschermd met een aanlegvergunningenstelsel. Door het 
onderhoud op te nemen in het plan en de overeenkomst, blijft de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde en kwaliteit behouden. Dat kan niet worden gegarandeerd met een 
bestemmingsplan alleen.  
Met het aanleggen van meer elementen en het minder opnemen van onderhoud van elementen is 
deels tegemoet gekomen aan de zienswijze van de provincie.  
Wij blijven echer van mening dat het opnemen van onderhoud van bestaande elementen ook 
mogen meetellen in de bereking.  
Het aangepaste plan leidt ertoe dat voor € 21.348,54 wordt geïnvesteerd in het landschap. Voor de 
invulling daarvan wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing welke onderdeel uitmaakt van 
deze vergunning. 
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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:  uitbreiden van een woning 
- Handelen in strijd 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. Tenminste drie weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden dienen 

de volgende aanvullende gegevens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het 
bouw- en woningtoezicht: 

 
3. 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 palenplan; 
- de constructies van (gewapend) beton; 
- de staalconstructies; 
- de constructies van steenachtig materiaal; 
- de constructies van geprefabriceerde elementen (fundering, vloeren,wanden,  
  lateien, trappen, balkonplaten, etc.); 

 
4. Afvoerleidingen van vuilwater en hemelwater dienen aangesloten te worden op de 

bestaande voorzieningen. 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; 

 
5. Grondverzet van kleine partijen grond (minder dan 50 m3) is toegestaan. Echter 

indien tijdens het grondverzet uit waarnemingen blijkt dat de grond mogelijk 
verontreinigd is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijmengingen van 
bodemvreemd materiaal, zoals puin, kooldeeltjes, sintels, asbest etc., vervalt de 
mogelijkheid om deze vrijkomende grond zonder restricties elders als bodem toe te 
passen. Bij het constateren van verontreiniging of bijmenging dient de gemeente 
hiervan in kennis te worden gesteld. De grond dient aanvullend onderzocht, 
voorbehandeld of afgevoerd te worden naar een geschikte verwerker; 

 
6. 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, 
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unitmanager Servicecentrum.  
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Legesoverzicht: 
  
Bouwkosten: € p.m.  
   
OB-activiteit bouwen  p.m. 
   
afwijken BP, buitenplans (grote afw.)  p.m. 
  
De legeskosten bedragen totaal p.m. 
  
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). 
 


