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OMGEVINGSVERGUNNING 
voor de activiteiten bouwen e n planologisch strijdig gebruik 

Relevante informatie aanvraag: 

Ingekomen op: 
H e t projectadres is: 

U w aanvraag betreft: 

Bestemmingsplan: 

20 oktober 2014 
Den Doorn/langs N322 
Almkerk 
Plaatsen geluidsvoorziening 
(legalisatie) 
Wonen en Sport - Almkerk West 

Geregistreerd onder n r : A2014-0214 
C o r s a n r : 15.0011462 j 2014Z03213 

Definitieve bouwkosten: C 170.000,-

Geachte mevrouw Van Gorp, 

Uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het hierboven omschreven project hebben w i j verleend op grond van artikelen 
2.1,2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). 

W e t samenhangende bes lu i ten 
Het Waterschap Rivierenland heeft op 24 november 2014 met kenmerk 201418254 positief geadviseerd inzake deze aanvraag. 
Er dien nog een watervergunning voor de werkzaamheden aangevraagd te worden. 

I n h o u d vergunning 
De vergunning omvat de volgende activiteiten: 

* bouwen van een bouwwerk; 
» handelen i n s t r i jd met regels ruimteli jke ordening. 

V e r g u n n i n g s v o o r w a a r d e n 
Bij de vergunning behoren gewaarmerkte stukken. Die maken daar deel van uit. 
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Toets ingskader 
De besluitvorming is tot stand gekomen overeenkomstig artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag hebben w i j beoordeeld op grond 
van artikel 2.10 en 2.12 van de Wabo. Bij de toetsing hebben we verder het Besluit omgevingsrecht en de Minister iële regeling 

omgevingsrecht betrokken. 

T e r inzage 
» het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning is op 9 j u l i 2015 gepubliceerd i n het Altena Nieuws en op de website 

van de gemeente Woudrichem; 
» de ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende 6 weken, van 10 j u l i 2015 tot en met 20 augustus 2015 voor een ieder ter inzage 

gelegen; 

» gedurende deze termijn zi jn geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen binnengekomen. 

Overige bijgevoegde documenten 

Bij deze vergunning behoren de volgende gewaarmerkte documenten: 
« aanvraagformulier publiceerbaar met stempeldatum ontvangst d.d. 20 oktober 2014; 
« aanvraagformulier niet openbaar met stempeldatum ontvangst d.d. 20 oktober 2015; 
» planschadeovereenkomst met ondertekeningsdatum d.d. 21 j u l i 2015; 
« advies Waterschap Rivierenland van 24 november 2014 en kenmerk 201418254; 
» overzichtstekening, Dwarsprofielen SÍ Details, projectnummer 1313 en tekeningnummer PT-1313-02 met stempeldatum 

ontvangst d.d. 9 februari 2015; 
» tekening definitief ontwerp, projectnr 14-4295 en tekeningnummer DO-01 met stempeldatum ontvangst d.d. 

5 februari 2015; 
« tekening palenplan + fundering + wapening + wandaanzicht, blad W i werknummer 13054 met stempeldatum ontvangst 

d.d. 5 februari 2015; 
« statische berekening aanpassing DD 14-01-2015, werknummer I3054met stempeldatum ontvangst d.d. 5 februari 2015; 
» aanvraag hogere waarden ingevolge Wet geluidhinder Almkerk - west van 20 oktober 2014 en kenmerk 570444 met 

stempeldatum ontvangst 5 februari 2015; 
» akoestisch onderzoek van 22 augustus 2014, projectnr. 266555 revisie 04 met stempeldatum ontvangst d.d. 5 februari 2015; 
» ruimteli jke onderbouwing van 14 april 2015, projectnummer 0400899.00 definit ief met stempeldatum ontvangst d.d. 14 

april 2015; 
« voorschriften en overwegingen. 
Leges 
Voor het i n behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De 
leges voor het i n behandeling nemen van deze vergunning bedragen: 
» voor de activiteit "bouwen van een bouwwerk": 2,i89ó van de bouwkosten met een min imum van C 222,10. De bouwkosten 

worden bepaald door vaststelling van de aannemingssom volgens de richtlijnen i n de Uniforme administratieve 
voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012), paragraaf 1 l id 1, dan 
wel een raming van de bouwkosten in normblad N E N 2631, uitgave 1979, paragraaf 3 l i d 2.. I n uw geval z i jn de bouwkosten 

vastgesteld op: C 170.000,-; 
« voor toepassing van artikel 2.12, eerste l i d , onder a, onder 3" Wabo (handelen i n s t r i jd met planologisch gebruik -

buitenplanse afwijking) bedraagt het basisbedrag C 176,00, vermeerderd met C 2.958,15 omdat de omgevingsvergunning is 

verleend; 
» ophoging van de leges van de activiteit "bouwen van een bouwwerk" met so96 omdat de werkzaamheden z i jn begonnen 

voordat de omgevingsvergunning verleend is; 
» voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek naar geluidsbelasting bedraagt het legesbedrag C 367,95. 

De legesbrief met acceptgiro wordt separaat toegezonden. Als u het niet eens bent met de geheven leges, dan kun t u binnen zes 

weken na verzenddatum van de legesbrief een gemotiveerd op schrift gesteld bezwaar indienen b i j het hoofd van de afdeling 
Bedrijfsvoering, Postbus 6,4285 ZG Woudrichem. 
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I n w e r k i n g t r e d i n g 

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de te rmi jn voor het indienen van een beroepschrift. 

Beroep 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen b i j de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda. De beroepstermijn vangt aan de dag 
na publicatie van di t besluit en bedraagt zes weken. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van di t besluit niet. Om dit te bewerkstelligen kunt u, naast het indienen 
van een beroepschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt 
ook digitaal een beroepschrift of verzoek om een voorlopige voorziening indienen b i j de rechtbank via 
http:Į/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Voor meer 
informatie kunt u genoemde site raadplegen. 

Voor meer informatie over deze clausule verwijzen w i j u naar de bijlage. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem, 
de secretaris. de burgemeester, 

de secretaris de 

3 t l 

A.G. Dolislager 
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VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN 

9 

» 

De volgende onderdelen horen b i j en maken deel ui t van de omgevingsvergunning met nummer A2014-0214, verleend op 

2 september 2015 aan Woonlinie, mevrouw A. van Gorp, voor het project "Plaatsen geluidsvoorziening (legalisatie) " op de 

locatie Den Doorn ļ 
langs N322 te Almkerk. 

"Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Het bouwen van een bouwwerk. 

Aan de omgevingsvergunning zi jn de volgende voorschriften verbonden: 
Algemeen: 
» het bouwen van een bouwwerk moet geschieden overeenkomstig de vergunning en de bi j deze vergunning behorende en als 

zodanig gewaarmerkte bescheiden. Eveneens zijn de bepalingen van het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de krachtens die 
verordening gestelde nadere regels van toepassing; 

» het advies van Waterschap Rivierenland van 24 november 2014 en kenmerk 201418254 is van toepassing. Er moet voldaan 
worden aan de genoemde voorwaarden en opmerkingen i n dit rapport. 

Bouwtechnisch: 
» er moet worden nagegaan of de palen geheid kunnen worden zonder risico's voor de bebouwing i n de omgeving. Hiertoe is 

informatie noodzakelijk omtrent de constructieve opbouw van deze belendingen inclusief de funderingswijze. Daarnaast is 
de bouwkundige staat waarin de panden zich bevinden van belang; 

» de hoofdaannemer, de onderaannemers en de constructeur moeten door de vergunninghouder op de hoogte worden 
gebracht van de voorschriften en opmerkingen; 

« de werkeenheid Bouw- en woningtoezicht moet minimaal twee werkdagen vóór de onderstaande activiteit b i j voorkeur 
telefonisch (0183 - 308180) op de hoogte te worden gebracht. Bij de melding van de betreffende activiteit wordt 
aangenomen dat de architect en de constructeur ook op de hoogte z i jn gebracht van: 

o het geheel gereed zi jn van de bouw. 
Kabels en leidingen: 
» wat betreft leidingen van Nutsbedrijven moet voor de aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding worden gedaan 

b i j het Kadaster (www.kadaster.nl/klic/ of k l ic ţşkadaster .n l of 0800 - 0080); 
» de ligging van kabels en leidingen moet al t i jd gecontroleerd worden d.m.v. proefsleuven. 

Overwegingen 

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

Het bouwen van een bouwwerk. 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 
Algemeen: 
» de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten ui t de minister iële regeling omgevingsrecht; 
» de beoordeling van het project aan de redelijke eisen van Welstand conform het raadsbesluit d.d. 19 december 2006 niet 

van toepassing is; 
« het project is getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit en de voorschriften van de Bouwverordening gemeente Woudrichem 

2012 conform het op 11 december 2006 vastgestelde toetsingsbeleid en het hieraan voldoet. 

Behoort bij besluit van B. en W. 
var; Woudocham van 

2 S E P 2015 
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VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN 

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 
» het ingediende plan is gelegen binnen het bestemmingsplan "Wonen en Sport - Almkerk West" met de bestemming 

"Groen" en dubbelbestemming "Water - Waterstaatkundige functie" 

» binnen de bestemming "Groen" zi jn de aangewezen gronden bestemd voor geluidwerende voorzieningen met een maximale 
hoogte van 3 meter. De aangevraagde geluidsvoorziening heeft een hoogte van circa 4,33 meter; 

« binnen de dubbelbestemming "Water - Waterstaatkundige functie" z i jn de gronden mede bestemd voor het behoud en 
bescherming van de watergang, taluds, oevers en onderhoudsstroken; 

« de aanvraag is str i jdig met de regels van het bestemmingsplan; 
» de Wabo biedt i n artikel 2.1 eerste l i d , onder c juncto artikel 2.12, eerste l i d , onder a, onder 3 0 mogelijkheden om 

medewerking aan uw bouwplan te verlenen. Burgemeester en wethouders zi jn bevoegd af te wi jken van het 
bestemmingsplan op basis van een goede ruimteli jke onderbouwing; 

» ten behoeve van de procedure is op 14 apri l 2015 een ruimtel i jke onderbouwing ingediend; 
» i n de ruimteli jke onderbouwing wordt voldoende aangetoond dat de vergroting van het geluidscherm noodzakelijk is voor 

een goed woon- en leefklimaat i n de w i j k Almkerk-West en dat er met de vergroting sprake b l i j f t van een goede ruimtel i jke 
ordening; 

» b i j het ontwerp van het geluidscherm is rekening gehouden met de eerdere verleende hogere waarden. De destijds verleende 
waarde (53 dB) is het uitgangpunt geweest b i j de berekening van de hoogte en de lengte van het scherm; 

» binnen het plangebied is één blok woningen waar deze geluidsbelasting niet gerealiseerd kon worden. I n de woningen, 
horende b i j di t rekenpunt, z i jn daarom extra geluidsisolerende voorzieningen i n de gevel voorzien zodat het maximaal 
toegestane binnengeluidsniveau (33 dB) gerealiseerd wordt . Op het daadwerkelijk aanbrengen van de voorzieningen is b i j 
de bouw van de woningen toegezien; 

» binnen de dubbelbestemming "Water - Waterstaatkundige functie" is het mogelijk af te wi jken voor de bouw van 
bouwwerken voor zover deze zi jn toegestaan binnen de andere daar voorkomende bestemmingen mits er geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van de waterstaatsbelangen en vooraf schriftel i jk advies is ontvangen van de beheerder van de 

waterloop; 
» Waterschap Rivierenland heeft op 24 november 2014, kenmerk 201418254, positief geadviseerd inzake deze aanvraag met 

de vermelding dat de initiatiefnemer een watervergunning moet aanvragen voor de werkzaamheden. 
« de ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken, van 10 j u l i 2015 tot en met 20 augustus 2015, ter inzage gelegen; 
» gedurende deze termi jn zijn geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen binnengekomen; 
« het i n ru imte l i jk opzicht niet bezwaarlijk is om medewerking aan dit bouwplan te verlenen. 

O p m e r k i n g e n : 
Bouwtechnisch: 
» b i j de afvoer van eventueel overtollige (boven)grond naar een ander perceel, moet worden voldaan aan de bepalingen van 

het Besluit bodemkwaliteit. 

Gemeente eigendommen: 
« het opgesloten grondpakket van het groenvlak aan de zijde van de woonwijk is ontoereikend voor het goed doen groeien van 

planten. 
Algemeen: 
» het bouwplan valt binnen het plangebied 'Den Doorn'; 

» Waterschap Rivierenland heeft positief geadviseerd inzake deze aanvraag. Er dient nog wel een watervergunning te worden 

aangevraagd. 

Behoort bij besluit van B. en W. 
van Woucinnhfern van 

2 S E P 2015 
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