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de heer M.J. Scherff 
Waardhuizen 26 
4287 LS Waardhuizen 

Datum besluit: 12 april 2016 

Datum verzonden: V E R Z O N D E N 1 9 APR 2016 

Kopie: 
Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo 
Peter van Galen 
Stationsstraat 129 
5241 GD WAALWIJK 

OMGEVINGSVERGUNNING 
voor de activiteiten bouwen, planologisch strijdig gebruik en uitrit aanleggen of veranderen 

Relevante informatie aanvraag: 

Ingekomen op: 
Het projectadres is: 

Uw aanvraag betreft: 

Bestemmingsplan: 

10 oktober 2014 
Waardhuizen 26 
4287 LS Waardhuizen 
Bouwen woning en aanleggen uitrit Kadastrale gegevens: 

Geregistreerd onder nr: A2014-0215 
Corsa nr: 16.0004419 ļ 2014Z03232 

Uitwijk - Waardhuizen 2007 

Gemeente Woudrichem 
sectie G nummer 1431 

Definitieve bouwkosten: C 237.363,-

Geachte heer Scherff, 

Uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het hierboven omschreven project hebben wij verleend op grond van artikelen 
2.1, 2.2, 2.10, 2.12 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo). 

Inhoud vergunning 
De vergunning omvat de volgende activiteiten: 
» bouwen van een bouwwerk; 
» handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 
» aanleggen van een uitrit. 

Vergunningsvoorwaarden 

Bij de vergunning behoren gewaarmerkte stukken. Die maken daar deel van uit. 

Toetsingskader 

De besluitvorming is tot stand gekomen overeenkomstig artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag hebben wij beoordeeld op grond 
van artikel 2.10, 2.12 en 2.18 van de Wabo artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Woudrichem 2015. Bij de 
toetsing hebben we verder het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht betrokken. 
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Ter inzage 
« het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning is op 4 februari 2016 gepubliceerd in het Altena Nieuws en op de 

website van de gemeente Woudrichem en op 8 februari 2016 in de Staatscourant; 
» de ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende 6 weken, van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016 voor een ieder ter inzage 

gelegen; 
» de ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft eveneens gedurende 6 weken, van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016, voor 

een ieder ter inzage gelegen; 
» gedurende deze termijn zijn er geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen binnengekomen. 

Overige bijgevoegde documenten 
Bij deze vergunning behoren de volgende gewaarmerkte documenten: 
« aanvraagformulier publiceerbaar met stempeldatum ontvangst d.d. 10 oktober 2014; 
» aanvraagformulier niet openbaar met stempeldatum ontvangst d.d. 10 oktober 2014; 
» planschadeovereenkomst met ondertekeningsdatum d.d. 30 maart 2016; 
« definitieve verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van bouw woning Waardhuizen, tussen de huisnummers 26 en 28, 

te Waardhuizen afgegeven door de raad van de gemeente Woudrichem op 22 maart 2016; 
» bodemkwaliteitsverklaring behorende bij het besluit van 12 april 2016; 
« advies Waterschap Rivierenland van 18 november 2014 en kenmerk 201418569/; 
» tekening situatie 4- plankaart bestemmingsplan, blad Sit-i met stempeldatum ontvangst d.d. 5 november 2015; 
» tekening situatie + kadaster, blad Sit-2 met stempeldatum ontvangst d.d. 5 november 2015; 
» tekening gevels, doorsnede Ik plattegronden, blad: DO-i met stempeldatum ontvangst d.d. 5 november 2015; 
» tekening technische plattegronden; onderbouw, blad DO-2 met stempeldatum ontvangst d.d. 2 december 2014; 
» tekening technische plattegronden; bovenbouw, blad DO-3 met stempeldatum ontvangst d.d. 2 december 2014; 
» tekening details 8c detaildoorsneden, blad: DO-4 met stempeldatum ontvangst d.d. 2 december 2014; 
« bouwbesluit-berekeningen van 30 september 2014 en rapportnummer 2014P137 met stempeldatum ontvangst d.d. 

10 oktober 2014; 
» milieuprestatie van 16 december 2014 en rapportnummer 2014P137 met stempeldatum ontvangst d.d. 17 december 2014; 
« sondering 1 en sondering 2 met tekening situatie met sonderingspunten met stempeldatum ontvangst d.d. 10 oktober 2014; 
« statische berekening projectnummer B14106, berekeningnummer 01 met stempeldatum ontvangst d.d. 10 oktober 2014; 
« aanvullende statische berekening projectnummer 14106, berekeningnummer 01 met stempeldatum ontvangst d.d. 

30 oktober 2014; 
» ruimtelijke onderbouwing van september 2015 met stempeldatum ontvangst d.d. 7 oktober 2015; 
» akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai van 3 november 2014 en projectnummer VL.1436.R01 met stempeldatum 

ontvangst d.d. 2 december 2014; 
« verkennend bodemonderzoek Waardhuizen G1431 (naast 28) BM/20140-2014 met stempeldatum ontvangst d.d. 

2 december 2014; 
» Quickscan Flora- en Faunawet van 9 april 2015 en rapportnummer 15033272 met stempeldatum ontvangst d.d. 

10 april 2015; 
» Rapport toetsing aardkundige waarden van het plangebied tussen Waardhuizen 26 en 28 te Waardhuizen, gemeente 

Woudrichem, ten behoeve van nieuwbouwwoning met stempeldatum ontvangst d.d. 23 maart 2016; 
« voorschriften en overwegingen. 

Leges 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De 
leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen: 
» voor de activiteit "bouwen van een bouwwerk": 2,i89á van de bouwkosten met een minimum van C 222,10. De bouwkosten 

worden bepaald door vaststelling van de aannemingssom volgens de richtlijnen in 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 NEN 2631, uitgave 1979, paragraaf 3 l id 2.. In uw geval zijn de bouwkosten 
vastgesteld op: C! 237.363,-; 
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« voor toepassing van artikel 2.12, l id 1 sub a, onder 3 0 Wabo (buitenplanse afwijking i.v.m. planologisch strijdig gebruik) 
bedraagt het basisbedrag C 176,00, vermeerderd met C 2.958,15 omdat de omgevingsvergunning is verleend; 

» voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport bedraagt het legesbedrag C 367,95 
» voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek naar geluidsbelasting bedraagt het legesbedrag C 367,95 
» voor de activiteit "aanleggen van een uitrit" bedraagt het legesbedrag C 242,85 
« voor de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad bedraagt het legesbedrag C 104,40. 

De legesbrief wordt separaat toegezonden. Als u het niet eens bent met de geheven leges, dan kunt u binnen zes weken na 
verzenddatum van de legesbrief een gemotiveerd op schrift gesteld bezwaar indienen bij het hoofd van de afdeling 
Bedrijfsvoering, Postbus 6, 4285 ZG Woudrichem. 

Inwerkingtreding 

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

Beroep 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen bij de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda. De beroepstermijn vangt aan de dag 
na publicatie van dit besluit en bedraagt zes weken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit 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 bij de rechtbank via http://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 wij u naar de bijlage. 

Hoogachtend, 
de burgemeester, 

A. Noordergraaf 
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VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN 
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De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning met nummer A2014-0215, verleend op 
12 april 2016 aan de heer M. J. Scherff voor het project "Bouwen woning en aanleggen uitrit" op de locatie Waardhuizen 26 te 
4287 LS Waardhuizen. 

Voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Het bouwen van een bouwwerk. 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
Algemeen: 
» het bouwen van een bouwwerk moet geschieden overeenkomstig de vergunning en de bij 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; 

Bouwtechnisch: 
» constructieberekeningen met bijbehorende constructietekeningen van systeemvloeren moeten door de vergunninghouder 

uiterlijk drie weken voor het aanbrengen van de systeemvloeren ter controle worden ingediend bij de werkeenheid Bouw

en woningtoezicht. De uitvoering van het werk mag pas plaatsvinden nadat de constructieve stukken door de werkeenheid 
Bouw en woningtoezicht zijn beoordeeld; 

» vóór het aanbrengen van de funderingsbalken moet de kwaliteit van de boorpalen door een akoestische doormeting worden 
aangetoond. Bij de werkeenheid Bouw en woningtoezicht moet hiervoor een akoestische doormeting in tweevoud worden 
ingediend; 

» het aanbrengen van leidingen in breedplaatvloeren moet door de installateurs onderling worden gecoördineerd conform de 
richtlijnen van de fabrikant; 

» er moet worden aangetoond dat de aanleg van installaties conform de meest actuele regelgeving wordt uitgevoerd. Een 
erkend installateur kan u hiermede van dienst zijn. Ter aanvulling van het bouwdossier ontvangen wij nog graag de 
installatietekeningen; 

» vóór de bestelling van de bouwmaterialen moet kennis te worden genomen van de uitgangspunten van de 
energieprestatieberekening waarin is uitgegaan van vastgelegde isolatiewaarden van bouwmaterialen en uitgangspunten 
voor de verwarming, voor het warm tapwater en voor de ventilatie; 

» 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 uitvoering van de onderstaande 
werkzaamheden bij voorkeur telefonisch (0183 - 308180) op de hoogte te worden gebracht. Bij de melding van de 
betreffende werkzaamheden wordt aangenomen dat de architect en de constructeur ook op de hoogte zijn gebracht van: 

o de start van de bouw, het uitzetten van de woning; 
o het boren van de palen; 
o het storten van beton; 
o de gereedheid van alle benodigde installaties; 
o het geheel gereed zijn van de woning. 

Riolering: 
» de vuilwaterafvoer moet aangesloten worden op de uitlegger van het gemengd rioleringstelsel in de straat Waardhuizen; 
» de hemelwaterafvoer wordt volgens de ruimtelijke onderbouwing aangesloten op open water; 
« de aansluiting op het rioolstelsel moet worden aangevraagd via het bijgesloten standaard aansluitformulier; 
« voor het aansluiten van hemelwater en drainageleidingen op de watergangen is mogelijk een vergunning van het 

Waterschap Rivierenland nodig. Behoort bij besluit V3D B. Qĩ\ W. 
van Woudrichem van 

1 2 APR 2016 
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VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN 

Bouwpeil: 
» voor het pand kan een bouwpeil aangehouden worden gelijk aan het gemiddelde vloerpeil van de panden Waardhuizen 

nummer 24 en Waardhuizen nummer 28. 
Parkeren ļ inrit: 
« er moet op eigen terrein geparkeerd worden. 
Kabels en leidingen: 
« wat betreft leidingen van Nutsbedrijven moet voor de aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding worden gedaan 

bij het Kadaster (www.kadaster.nl/klic/ of klic(5)kadaster.nl of 0800 - 0080); 
» de ligging van kabels en leidingen moet altijd gecontroleerd worden door middel van proefsleuven. 
Algemeen: 
» nabij de perceelsgrens, ter hoogte van de nieuwbouw, staat op het perceel van Waardhuizen nummer 28 een treurwilg die 

op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen staat. Deze kan mogelijk in de weg staan voor de nieuwbouw. Voor het 
eventueel verwijderen van deze boom moet een omgevingsvergunning met activiteit "kappen" worden aangevraagd. 

Uitrit aanleggen of veranderen: 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
» de aanleg van de inrit dient overeenkomstig de bijgevoegde detailtekening "binnen de bebouwde kom - zonder trottoir" 

uitgevoerd te worden; 
» u dient vooraf te melden bij de gemeente Woudrichem wanneer u deze werkzaamheden uitvoert. Dit kunt u doen bij de heer 

H. Valkis van de afdeling Openbare Werken, te bereiken via telefoonnummer (0183) 30 8100; 

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 uit de ministeriële 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. 
» het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning gepubliceerd is op 4 februari 2016 in het Altena Nieuws en op de 

website van de gemeente Woudrichem en op 8 februari 2016 in de Staatscourant; 
» de ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende 6 weken, van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016, ter inzage gelegen; 
« gedurende deze termijn zijn er geen schriftelijke of mondelinge zienswijzen binnengekomen. 
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 
» ter plaatste het bestemmingsplan "Uitwijk - Waardhuizen 2007" met de bestemming "Agrarisch gebied met 

landschapswaarden" geldt; 

Behoort bij besiuit van B. on W. 
van Woudrichem van 
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VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN 

» de bouw van een nieuwe woning op de projectlocatie in strijd is met de regels van het bestemmingsplan "Uitwijk-
Waardhuizen 2007" en de bestemming "Agrarische gebied met landschapswaarden"; 

» binnen het bestemmingsplan "Uitwijk - Waardhuizen 2007" hiervoor een wijzigingsbevoegdheid naar wonen is 
opgenomen; 

» initiatiefnemer uit financiële overwegingen er voor gekozen heeft om niet een beroep te doen op de wijzigingsbevoegdheid, 
zoals die in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen maar gebruik te maken van de mogelijkheid om via een aanvraag 
omgevingsvergunning ex artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de nieuwe woning te realiseren; 

» initiatiefnemer in plaats van een verzoek tot wijziging van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Uitwijk-Waardhuizen 
2007" op 10 oktober 2014 een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend die de bouw van de nieuwe woning mogelijk 
moet maken; 

« voor deze aanvraag omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3 0 van de Wabo de uitgebreide procedure 
moet worden gevolgd, waarbij tevens een verklaring van geen bedenkingen van de raad van de gemeente Woudrichem 
noodzakelijk is; 

» initiatiefnemer in dat kader een ruimtelijke onderbouwing heeft aangeleverd; 
» de meest recente versie van deze ruimtelijke onderbouwing op 7 oktober 2015 is ontvangen; 
» in hoofdstuk 3 van deze ruimtelijke onderbouwing een verantwoording is opgenomen over de vraag op welke manier de 

geplande woning zich verhoudt tot de verschillende ruimtelijk relevante aspecten; 
» uit deze verantwoording blijkt dat de aspecten ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, 

bodemkwaliteit en overige relevante aspecten geen belemmering vormen voor de bouw van de geplande woning; 
» uit het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap 

Rivierenland geen bezwaren tegen dit bouwplan naar voren zijn gekomen; 
» deze aanvraag omgevingsvergunning niet past binnen de op 23 juni 2015 door de raad van de gemeente Woudrichem 

aangewezen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is benodigd; 
« dit betekent dat het college eerst dient te beschikken over een dergelijke verklaring voordat zij de omgevingsvergunning kan 

verlenen; 
» op grond van de ruimtelijke onderbouwing en de uitgevoerde onderzoeken geconcludeerd wordt dat er in dit geval sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening als er een omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van het bestemmingsplan; 
» de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016 voor een ieder ter inzage heeft 

gelegen; 
» gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen de gelegenheid bestond om 

daartegen zienswijzen in te dienen; 
« van die mogelijkheid geen gebruik is gemaakt; 
« de raad van de gemeente Woudrichem op 22 maart 2016 besloten heeft om in deze situatie de benodigde verklaring van 

geen bedenkingen wel te verlenen; 
» het in ruimtelijk opzicht niet bezwaarlijk is om medewerking aan dit bouwplan te verlenen. 

Uitrit aanleggen of veranderen. 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
» de aanvrager is eigenaar of heeft toestemming van de eigenaar van de grond; 
» de gewenste uitrit is niet binnen 10 meter van een bocht of kruising; 
« door de gewenste uitrit wordt geen trottoir of waardevol groen doorkruist; 
» de gewenste uitrit gaat niet ten koste van parkeervoorzieningen; 

Behoort bįļ besluit van B. on W. 
van Woudrichem van 
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VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN 

» er is ter plaatse geen sprake van een wijziging in water, dijklichaam of waterkering; 
» de realisatie van de gewenste uitrit gaat niet ten koste van de verkeersveiligheid ter plaatse. 

Opmerkingen: 
Bouwtechnisch: 
» bij de afvoer van eventueel overtollige (boven)grond naar een ander perceel, moet worden voldaan aan de bepalingen van 

het Besluit bodemkwaliteit; 
« er moet geheel op eigen erf worden gebouwd. De vergunninghouder moet exact op de hoogte zijn van de plaats van de 

perceelsgrenzen. 
Riolering: 
» voor het rioleringsplan moet rekening worden gehouden met een gemengd rioolstelsel. 
Gemeente eigendommen: 
» het openbaar terrein voor het bouwterrein is recentelijk heringericht. Het openbaar gebied moet na de afronding van de 

bouw weer in oorspronkelijke staat worden terug gebracht; 
» in de directe omgeving van het bouwterrein staan een aantal bomen. Deze moeten tijdens de bouw worden beschermd tegen 

beschadiging; 
« opslag van bouwmaterialen moet op eigen terrein te gebeuren. 
Kabels en leidingen: 
« binnen het bouwterrein liggen een tweetal drainageleidingen richting de straat Waardhuizen. 
Algemeen: 
« het bouwplan past binnen het kadastrale perceel. 

Behoort bij besluit van B. on VV. 
van Woutírichenri van 

1 2 APR 2016 
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