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Geachte heer,

Naar aanleiding van uw aanwaag omgevingsvergunnang voor het
uitbreiden van het parkeertenein op het perceel Oude Kerkstraat 6
(kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie S, nummer 1346) te Dussen
deel ik u het volgende mee.

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

- Werk of r¡erkzaamheden
uitvoeren:
- Handelen strijdig met regels
RO

aanleggen van een parkeerterrein
en plaatsen lichtmasten
gebru¡ken agrarische grond als
parkeertene¡n

Râadhuisplein 1

4251 VZ Werkendam
Postbus 16
4250 DA W€rkondam

Teleloon: (0183) 50 72 00
Fax: (0183) 50 73 00
E-mail; info@werkendam.nl
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Unit

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.

Overweoinoen
Bestemmingsplan
Ter plaatse van de geplande uitbreiding van het parkeertenein (inclusief
bijbehorende vooz¡en¡ngen als lichtmasten en groen) geldt op grond van
het geldende bestemmingsplan Buitengebied van 2015 de bestemming
agrarisch met de aanduid¡ng overige zone - rivierenlandschap kommen
en de dubbelbestemming archeologie 2.

Gronden met de bestemming agrarisch mogen niet worden gebru¡kt als
parke€rtenein ten dienste van een horecaonderneming. Het plan is om die
reden in strijd met het bestemmingsplan. Medewerking kan verleend
worden door af te wijken van het bestemmingsplan op basis van artikel
2.12lid I onder 3 van de Wet aþemene bepalinçn omgevingsrecht.

I werkendom.nl
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Daarnaast is, wanneer voor het gebruik van de bestemming is afgeweken, vanwege de
aanleg van het parkeerterrein en de aanplant van het groen/bomen een
omgevingsvergunning benodigd voor het aanleggen van deze voozieningen.
Die vergunning kan worden verleend mits het bestaande microreliëf, de openheid en het
landschapsbeeld behouden blijft en er geen verstoring optreedt van de waterhuishouding

Voor wat betreft de dubbelbestemming archeologie 2 geldt dat het verboden is te bouwen of
te laten bouwen binnen de hiertoe bestemde gronden. Ook is het verboden bepaalde
werkzaamheden te verrichten, zoals grondwerþaamheden en het aanbrengen van
oppervlakteverharding. Alleen bij het plaatsen van de lichtmasten gaat het om bouwen. Voor
wat betreft het parkeerterrein wordt de grond niet dieper geroerd dan de aangegeven 0,30
cm. Hoewel het alleen bij de lichtmasten om bouwen gaat en het verstoringsoppervlak
hiervan zeer beperkt is en beneden het gestelde oppervalk van 50 m2 blijft, heeft geen nader
ondezoek plaatsgevonden. Wanneer voor het parkeerterrein niet dieper gegraven behoeft te
worden dan 0.30 cm beneden maaiveld, behoeven er verder geen maatregelen getroffen te
worden noch vervolgonderzoek plaats te vinden.

I n loopbijeenkomst om geving
Het pfan voor het aanleggen van het parkeerterrein is besproken met de omgeving in een
bijeenkomst ter plaatse die op 11 mei 2017 heeft plaatsgevonden. Erzijn geeri
inspraakreacties ontvangen. Vanuit de omgeving is juist aangegeven dat deze ontwikkeling
zeer wenselijk wordt geacht om de problematiek die er eerder was te voorkomen.
Ook vanuit de politie en de medewerker openbare orde en veiligheid binnen de gemeente is
de wens het parkeerterrein te realiseren uitgesproken.

Goede ruimtelijke onderbouwing
Ten behoeve van het aftvijken van het bestemmingsplan is een goede ruimtelijke
onderbouwing opgesteld. Hierin is op alle relevante onderdelen aangegeven op grond
waarvan de afrrvijking ruimtelijk wenselijk en verantwoord is.
De projectlocatie ligt ook binnen het gebied dat is aangeduid als gemengde
plattelandseconomie waar alvan functiemenging sprake is. De uitbreiding van het
parkeerterrein ligt niet in een groot open landschap maar in een hoek tegen het stedelijk
gebied van Dussen aan nabij de recent gereconstrueerde provincíale weg met een hoge
verkeerintensiteit. Het parkeerterrein krijgt een groene uitvoering en wordt landschappelijk
ingepast. De consequenties voor de waterhuishouding zijn afgestemd met het waterschap.
Vanwege de toegepaste materialen, behoeft geen compenserende waterberging te worden
gerealiseerd. De landschappelijke inpassing sluit aan op bestaande groene elementen nabij
de planlocatie waardoor er van aantasting van openheid geen sprake is. Het vormt evenmin
een aantasting van microreliëf en het levert geen verstoring op van het bestaande
landschapsbeeld. Omdat er geen landschappelijke kwaliteiten worden geschaad en om
eerdere problemen bij de horecaonderneming te voorkomen en de omgeving achter de
geplande ontwikkeling staat, wordt dit project wenselijk geacht.

De raad van de gemeente Werkendam heeft op 28 juni 2011 besloten, onder voorwaarden,
een 'algemene verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor die aanvragen om
omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12Ld 1a onder 3o van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

U itv oere n w e rkz a am h ed e n
ln artikel 3.6.1 va het bestemmingsplan is bepaald dat voor het uitvoeren van
werkzaamheden vergunningplichtig zrjn. Dit is als de betreffende werkzaamheden worden
benoemd in bijlage I van het bestemmingsplan. Deze werkzaamheden zijn slechts
toelaatbaar als deze nodig zijn voor het realiseren van de bestemming (parkeerterrein), en er
moet worden voldaan aan de beoordelingscritería zoal die vermeld zijn in bijlage 1.
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ln dit geval betreft het het aanbrengen van een terreinverharding op gronden met de
aanduiding 'overige zone rivierenlandschap kommen'. De uit te voeren werkzaamheden zijn
toelaatbaar als het microrelief en het landschapsbeeld behouden blijft, en als dit geen
gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Uit het voorgaande en uit de ruimtelijke
onderbouwing blijkt dat er geen beaaraar bestaat tegen het uitvoeren van de
werkzaamheden.

lnzaoetermiin
uw aanvraag met de daarbij ingediende bijlagen en de ontwerp beschikking
heeft zes weken lang voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen het voornemen
om de vergunning te verlenen zijn geen zienswijzen (bezwaren) ingediend.

Besluit
Gebleken is dat uw aanvraæ 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
omgcvinglvcrgunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Werk of werkzaamheden
uitvoeren:

¡flandelen 
strijdig met regels

aanleggen van een parkeerterrein
en plaatsen lichtmasten
gebruiken agrarische grond als
parkeertenein

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

1. Voorafgaand aan de herontwikkeling van het parkeertenein dient de locatie te worden
gesaneerd. Dit wordt gedaan door de met lood verontreinigde grond van de locatie te
venøijderen (ongeveer 58 m3). Deze sanering moet worden uitgevoerd conform het
Besluit Uniform Saneren (BUS);

2. het parkeertenein moet worden aangelegd in de vorm van parkeren op gras met
uitsluitend een raster daaronder waarbij de rijbanen in bronsplit 8/1 I mm worden
vormgegeven inclusief lichtmasten en de landschappelijke inpassÍng zoals
opgenomen in de tekening van de Rooij hoveniers (aangepast juli 20i7). Een en
ander conform de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte ruimtelijke
onderbouwing. Hierbijwordt tevens bepaald dat het niet ingerichte deel van hct
gebied uitsluitend in pieksituaties mag worden gebruikt als overlooptenein voor het
parkeren van auto's. Dit terrein dient in de huidige staat te blijven;

3. het verrichten van grondrnrerkzaamhe&n, het plaatsen van lichtmasten, het
aanleggen van de rijbanen in bronsplit en de voetgangersloper in gebakkcn klinkers
en het aanbrengen van de beplanting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de
tekening van de Rooij hoveniers (aangepast juli 2017) en met in acht narîe van
hetgeen in de anterþure overeenkomst tussen vergunningverlener en initiatiefnemer
is bepaald.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam,

mr J Venhuis
unitmanager Servicecentrum.
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Legesoverzicht:

Projectkosten

OA.activiteit aanleggen 2.1 lid 1b Wabo

añrvijken BP, buitenplans (grote afw.)

De leoeskosten bedraqen totaal

U ontvangt hiervoor binnen ¡l weken een nota.

246,00

12.481,00

c12.727,00

Toelichtino:

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 vooziening 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 vooziening moet
worden gericht aan de Voozieningenrechter van de Rechtbank.

u erop dat er, naast deze vergunning, mogelijk ook andere
is op grond waervan u een aparte toestemming, ontheffing of

voorbeeld van het Waterschap Rivierenland).
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Overzicht biilaoen

De hierna te noemen bescheiden (formulieren, rapporten, tekeningen, berekeningen, etc.)
maken onderdeel uit van de verleende omgevingsvergunning met kenmerk UV 20170577
(zaaknum m er 2O17 -01 3344).

Omschri.iving Auteur nummer datum
Aanvraag omgevingsverg unning
Ruimtelijke onderbouwíng
Tekening buitenruÍmte
Anterieure overeenkomst

oLo
Tritium
De Rooy
Gemeente
Werkendam

3296039
1706t032

8-11-2017
23-10-2017
Juli2017
8-11-2017


