
QEMEEMTE

AALBURQ

BOUWVERGUNNING

datum nummer

13 februari 2001 1198

Burgemeester en wethouders van Aalburg;

gezien het verzoek, ingediend door: Arie Bouman Kwekerij B.V.

gevestigd : Wijksestraat 10

te : 42 61 TT Wijk en Aalburg

gedagtekend 8 december 2000, waarbij vergunning wordt gevraagd voor
het aanpassen van een bedrijfsruimte op het perceel, kadastraal bekend
gemeente Aalburg, sectie F, nummer 1886; plaatselijk bekend
Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg;

Overwegende,

dat het bouwplan is gelegen in het gebied, waarvoor het
bestemmingsplan "Buitengebied - herziening 1999" van kracht is;

dat het bouwplan in overeenstemming is met de bepalingen van
genoemd bestemmingsplan;

dat het bouwplan blijkens advies van de welstandscommissie d.d.
9 oktober 2000 voldoet aan redelijke eisen van welstand;

dat hen niet is gebleken dat het welstandsadvies tot stand is
gekomen op een wijze, die zich niet verdraagt met de
toepasselijke wettelijke regelingen dan wel dat het anderszins
niet zou voldoen aan de eisen die aan de advisering van die
adviescommissie behoren te worden gesteld;

dat zij zich kunnen vinden in het door de welstandscommissie
uitgebrachte advies.

gelet op de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening der
gemeente;

besluiten:

behoudens rechten van derden de gevraagde vergunning te verlenen
overeenkomstig de bij dit besluit behorende, als zodanig gewaarmerkte
tekeningen en omschrijving.

Bezwarenprocedure:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen u
en derde belanghebbenden tegen bovenstaande beslissing binnen zes
weken na de dag volgende op verzending van deze beschikking
gemotiveerd bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 40, 4260 AA Wijk en Aalburg.
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Tevens bestaat ingevolge artikel 8:81 Awb de mogelijkheid om, indien -
gelet op de betrokken belangen - onverwijlde speed dit vereist,
gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift een voorlopige
voorziening te vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank
Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste

bevatten:

a  de naam en het adres van de indiener;

b  de dagtekening;
c  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d  de gronden van bezwaar.

Hoogachtend,
bhrgemeester en wethouders van Aalburg,

ris. de burqemeester

Bouwkosten: f 25.000,00 (€ 11.344,51)
Leges ....: / 300,00 (€ 136,13)
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Materiaal: Kleur;

2. Dak"oten of boeidelen

h. Dakbedekking

De volgende vereiste (kopie-) vergunning(en) is/zijn ais bijlage(n) bijgevoegd:
a. kopie (aanvraag) vergunning Wet voorzieningen

gezondheidszorgAVet ziekenhuisvoorzieningen >.

b. kopie (aanvraag) monumentenvergunning
c. kopie (aanvraag) sloopvergunning -j..

d. kopie (aanvraag) kapvergunning ^

e. kopie vergunning Wet milieubeheer, dan wel kopie aanvraag
vergunning Wet milieubeheer met kopie bijbehorend bewijs van

ontvangst vergunningaanvraag door bevoegd gezag

Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overgelegd, welke zijn

uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de (Model-)Bouwverordening.

- . (aantal) bladen met tekeningen in ^— voud

tekening(en) van de plattegrond(en) met renvooi, waarop aangegeven zijn:

functie van onderdelen/gebruiksoppervlakte/verblijfsgebied van het bouwwerk

(bestaand en nieuw) ^

tekening(en) met de lengte- en dwarsdoorsneden

(bestaand en nieuw)

tekening(en) met alle gevelaanzichten .■>>
(bestaand en nieuw)
tekening(en) met principe-details die verband houden met het uiterlijk van
het bouwwerk - — >
situatietekening >,

□
□
□
□

□

stuks kleurenfoto's van de belendingen/directe omgeving
onderzoeksrapport bodemverontreiniging

stuks constructieberekeningen/tekeningen
.  stuks berekeningen energieprestatiecoefficient

stuks akoestische rapporten — . -
stuks overige bouwfysische rapporten
stuks kwaliteitsverklaringen —
stuks rapporten gelijkwaardigheid

documentatie fabrikant woonwagen
formulier bouwregistratie
vragenlijst Bouwbesluit -
bouwveiligheidsplan
opmerkingen en eventuele toelichting bijgeleverd .

□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

N.B. 1. Alle bijlagen moeten door de aanvrager of diens eventuele gemachtigde zijn geparafeerd, resp. gewaarmerkt.
N.B. 2. Onderstaande handtekening(en) word(t)/(en) geacht de juistheid en de volledigheid te waarborgen zowel van de
ingevulde antwoorden op voorgaande vragen als van de overlegde bijlagen.

Plaats

Datum

14.

&\ C^coJbu.^
S-[Z'ZOCO

Plaats

Datum

Handtekening eventuele gemachtigde: Handtekening opdrachtgever bouwproject:

AANVRAAGFORMULIER BOUWVERGUNNING
Woningwet 1991, artikelen 8, lid 3, jo. 40, lid I
Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2
(Model-)Bouwverordening 1992, artikelen 2.1.1 t/m 2.1.8, incl. bijlage 1

Ruimte voor stempel(s)

Niet in te vullen door aanvrager;

Dossier nr. BWT

Datum van ontvangst:
On nrn onnn

0  fi./.:!!

INQEKOMEN GEMEENTE AALBURG

nr.
B

advias afd.
d.d.
0pm.:

0 tkn B & W
0 ter beh. B & W

Indienen in voud.

Indienen bij Dienst/Afdeling:

CiFMEEriTi; Behoort bij besluit
van burgemeGSter
en wethouders,
d.d.

AALBURCa

1 3 FEB vullen door de aanvrager:
Aan Burgemeester en Wethouders van de

gemeente:

1. De aanvraag betreft een:
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

a. bouwvergunning: Q

b. bouwvergunning voor het gewijzigd
uitvoeren van een bouwplan waarvoor
reeds een bouwvergunning is afgegeven iS

datum afgifte

onder nummer ■

2. Gegevens van de opdrachtgever van het bouwproject:

a. Naam en voorletters:

b. Kwaliteit (bijv. eigenaar,
huurder, bouwondememer)

c. Adres: - straat + huisnummer:

- postcode + plaats:

d. Telefoonnummer:

e. Faxnummer:

ClxLe. fiotajmouQ C'.V. -

et^cncaLOLC

Li 7 Al TT QaAJjLi

N.B. Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet, s.v.p. vermelden de naam van de ondertekenaar (in
blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon (bijv. J. jansen, voorzitter schoolbestuur).
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3. Gegevens van de eventuele gemachtigde:

a. Naam en voorletters:

b. Kwaliteit (bijv. architect,

bouwondememer)

c. Adres: - straat + huisnummer:

- postcode + plaats:

d. Telefoonnummer:

e. Faxnummer:

•  OrtLln 6.17

__<3t<c>vcbecb

Posbbu 2.U

ocitfo -

4a. Het bouwwerk betreft het

oprichten/plaatsen

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is:

□
gedeeltelijk/gehgei vemieuwen ®L

* opgaaf van de laatste bestemming
(waning, kantoor. etc.)

veranderen

vergroten

JgCcAbcor...

□
S- van een

opgaaf van de bestemming na voltooiing
(waning, kantoor, waanwagen, etc.) i [cCLi^i-

4b. Beoogde instandhoudingstermijn Indian het een tijdelijk bouwwerk betreft

tot

5. Plaats van het bouwwerk:

a. Adres: - straat + huisnummer:

- postcode + plaats:

b. Kadastraal bekend:- gemeente:

- sectie:

- nummer(s):

e.r^ CjaJJbujr^
CicJJosj^f.'3-

6. Grootte van het nieuwe bouwwerk, resp. van het bij te bouwen gedeelte,
bepaald volgens NEN 2580, uitgave 1997 (Niet invullen bij verbouwing):

a. Bruto-vioeroppervlakte:

b. Bruto-inhoud:

m-

m-"

7. Kosten van het bouwwerk:

a. Aannemingssom (zie UAV 1989, par. 1, lid I): , /

b. Raming van de bouwkosten (zie NEN 2631, uitg. 1979, par. 3.2,
dus inci. CV-, airco- en liftinstallaties, e.d.;
voor woonwagen: incl. aflever- en plaatsingskosten)

of, indien nag niet bekend:

f

(excl. BTW)

(excl. BTW)

N.B. In geval van wijziging alleen de meerdere kosten t.a.v. de eerdere aanvraag

* alleen invullen bij vemieuwen, veranderen of vergroten.

) VNO uitgeverij nr. 30190 1/97

8. Verantwoordelijke voor het ontwerp van het bouwwerk, indien deze
niet dezeifde is als de bij vraag 3 vermelde gemachtigde:

a. Naam en voorletters:

b. Kwaliteit (bijv. architect,
fabrikant woonwagen):

c. Adres: - straat + huisnummer:

- postcode + plaats:

d. Telefoonnummer:

e. Faxnummer:

9. Gegevens van degene, die verantwoordelijk is voor de sterkteberekening van het bouwplan:

a. Naam en voorletters: : 2LS. s!j_ ^

b. Adres: -straat + huisnummer: ■

-postcode + plaats: s

c. Telefoonnummer: :

d. Faxnummer:

zo nodig op een
afzonderlijk
blad vervolgen

10. Gegevens van degene, die verantwoordelijk is voor de bouwfysische aspecten van het bouwplan:

a. Naam en voorletters:

b. Adres: -straat + huisnummer:

-postcode + plaats:

c. Telefoonnummer:

d. Faxnummer:

11. Uiterlijk van het bouwwerk:

a. Gevels

(Eventueel: aparte plint)

(Eventueel: aparte bekleding)

(Eventueel: aparte borstwering)

b. Voegwerk

c. Kozijnen

d. Ramen

(Eventueel: luiken)

e. Deuren

f. Balkonhekken

. zo nodig op een
afzonderlijk

. blad vervolgen

Materiaal: Kleur:

) VNC uitgeverij nr. 30190 1/97



Welstandszorg Noord-Brabant

Koningsweg 60

5211 BN 's-Hertogenbosch

Tel: 073

Fax: 073

6132221

6142994

Algemeen

Gemeente

Week

B.W.T. nummer

dossier Welstand

: Aalburg

:  , datum vergadering: 09-10-2000

:  2000/7/120 Datum indiening: 05-10-2000

Intern BWT-nummer: 2429

NAW-gegevens

Naam aanvrager

Adres aanvrager

Bouwadres

Gegevens bouwwerk

Bouwplan

Nieuwbouw / verbouw / reclairie

Bouwscm

: Arie Bo

:  het aan

uman Kwekerij B.V.

: Wijksestraat 10 4261 TT WIJK EN AALBURG
: Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg

passen van een bedrijfsruimte

Het college van Burgemeester en Wethouders.

Aan redelijke eisen van welstand in de zin van de woningwet voldoet bovengenoemd
plan naar het oordeel van de

Adviescommissi^'w^^NTF'^ / prtmptpf / MTTf; ( ziu LuullcITtrna) T ^
arlirH r. f i-6-AANGEHOUBBN-T-

^JGELICIITING:

Namens^.^e Adviea^ommissie

Secretaris



••• ttv!;::* :

'., •* •'-». . .1 - ^ ' >•• «.. ' >>'' ?. '• »••■ *'•- '' . • * '. • < t * —' • . •**■ • - •• ,, ■* •• •-' ' ,■• •.* *

.---9 ■

.7 !'7;"7 • ■ ;V:7'i.7" . -7,

;  "

■ ':/" ; ■ .. ■• ■ ■ .. '■•: . ■;,; ; 7' . ..' ^•■ :■ ■: ;; . ■■ ■
"•. ■ ■ ■ • ■: ■ ■■'. ■ ■ ;. - .:7 -7 v. • . . , • - ■• ■ .■7 .:;;;: -;;. 7 «

7 " ,7-\ '■ •:i: : ■

^■--•^^7-•■ 7 7 : •^::^7'7>= ':7;-777 '77 h^-,. ;7 77; 7-7 :., .77^^-1=,;; 7:,77--.;77:7.7 7^ .:;
i 7 •- • ■• .77.77^7 7/' r:,77' ': 7.-: ;:"-r77:":7 7\77>-7 7;r:.77^:.7::r7.::.7:';

7 .:, ■: •

•"v .. : -" •"

7:77:.7-.. 7 .77777■ :."7>-777 7 7I r;:;,:;;.-: ^ 7-V:7:;77-7; V^7,i,..r 7, 7:--7 7

^ =r 4-

•:• . ...v* '- '". •••;: i.-

'V .

. .7.- .'• ;••• K., ■ J-";::"

-  -7- : "7'77-7i77 =.:377:.J7: ;7r j,;-,?;!,:: :-;7 -. 7.: 7; 7. ;;; .y; ■ v;7;'7:.; y ,
;y7::r7?;-7S7:rv.7.;:::- ;: 77V7 7. :7 7,; : :74f'^:7;.;'^7;-'.-
7K:74?V-;y-77^:»r'7;;7 ■ .7;;- -7^.. 777;7777.-7::77;^ -,7:;7,-77y;/..77; y - 7^ ■ 7 y^y7y.7-7;7;7.;.; ;;:7:;.7 y;;., ;^ 7777; 77^7■ , 77 , ■: ■ :• • :

-v.;.;;,: :;

•  .•• rC •'• .-
•-vi- .v" - 7. .: /

■ • •• ■ '!•■■■'■■ -.: .: ••■rj .-: •„■ -,■ : '..'; -
.  • • :.. .: •• •• : 7'T--_ 77.'f 7. • ■ . •

• :••• ,■

-.7 -v-:

' '. • r . ^ y. '7 y: ; .y;. . 7 7 y, -•77:7 :; .. • 7 . ;•
• •'■ •'■ -' • •• •.. ••• ••'7 "•'■ • • 'l • -> •.-;?■ . ; ••■/VVV. ^ • .. •:, -- -• -

„- . '-■■ ... U -r'"' " •• ■ •" ' ■• . •" "v..

:  •

• ••- "■ V :;: .7

ADVIESNOTA BESTEMD VOOR

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VAN AALBURG

Vergadering d.d. 13 februari 2001

Q t\
Nr: 1198 ^

Opsteller: M.J. Leenders

Afdeling : Grondgebied

Datum : 7 februari 2001 ^

0Paraaf afdelingshoofd: T

Gezien afd. d.d.

Oomerkinqen:

0pm. door: Gezien afd. d.d.

Oomerkinqen:

Gezien afd. d.d.

Oomerkinqen:kopie nota naar:
(^ppie naar]

Onderwerp: Bouwvergunning Wijksestraat 18.

Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden)
1. Bouwvergunning te verlenen aan Arie Bouman Kwekerij B.V., Wijksestraat 10 te Wijk en Aalburg, voor

het aanpassen van een bedrijfsruimte op het perceel aan de Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg.

Akkoord con

form advies

Bespreken Ter behandelinq in:

Burgemeester 4)37 '
0 commissie ABZ d.d.

Wethouder 1

•
0 commissie MAZA d.d.

Wethouder 2

4 0 commissie Grondgebied d.d.

Secretaris 0 Gemeenteraad d.d.

f\

Besluit:

1. OOfiFOiaW! AJSVIf*3

Adviesn.01 /boumanarie.mis

:. .7-* . •; .-r- '♦ - • ^j..: ... .. -.y vt.^ , .ri' • "*■ ^ : . • • .„• '• .. ;: --v .. .... s.-V ^ .u -v
•  . .. T' *' * - . * • . ... •. .' **. * • -■ * ••,"*' '•' 1 ■'*



Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld meet warden)

1. Bouwvergunning te verlenen aan Aria Bouman Kwekerij B.V., Wijksestraat 10 te

Wijk en Aalburg, voor hat aanpassen van aan badrijfsruimta op hat parcaal aan da

Wijksestraat 18 ta Wijk en Aalburg.

Inleiding

Op 8 dacambar 2000 haaft Aria Bouman Kwakarij B.V. aan aanvraag om bouwvergunning
ingadiand voor hat aanpassen van aan badrijfsruimta op hat in da aanhaf ganoamde
parcaal.

Da aanvraag batraft hat legalisaren van aan reads garaalisaerda varandaring van hat

kantoor.

Argumenten

Hat plan is galagan in hat gabiad waar hat bastammingsplan "Buitangabied - harzianing
1999" van kracht is. Hat plan is in ovaraanstamming mat da voorschriftan van dit

bastammingsplan.

Hat bouwplan voldoat blijkans advias van da walstandscommissia d.d.

9 oktobar 2000 aan radalijka aisan van walstand. Ik stal dan ook voor om hat bijgevoagda

walstandsadvias over ta neman.

Da publicatia ovaraankomstig artikal 41 Woningwat haaft niat galaid tot ingabrachte

bedankingan tegan hat onderhavige bouwplan.

Hat bouwplan is in ovaraanstamming mat da bapalingan van da gamaantalijka

Bouwvarordaning an hat Bouwbasluit.

Kanttekeningen

Mij is niat gablakan dat hat walstandsadvias tot stand is gakoman op aan wijza, die zich

niat vardraagt mat da toapassalijke wattelijka ragalingan dan wal dat hat andarszins niat

zou voldoen aan da aisan die aan da advisaring van die adviascommissia bahoran ta

wordan gastald.

Aanpak/uitvoering

NVT

Communicatie

Er haaft aan tarugkoppaling plaatsgavondan met da Brandwaar. Da bavindingan zijn in hat

ondarhaviga plan varwarkt.

r": '  • .-1 •• -

.  ".V.

..i-vF F F ,:'.. ^ •

■

1* •

• .-..v

.. ■. . :• ... ;■ ; -"'-.i'..

. • • . r - •. •• • • •

• d,

- i • r' .

•k"

:  • ■ ■ : :F. ■ . ■" :;■■■■ f-F ;• T"-■ :

"r;.. i-' ;y ^ ;•

ffi

Financien

Da vastgastalde bouwkostan badragan f 25.000,00 (€11.344,51 ).
- i; ■

iCVUlTBAKVadviesn.O l\boumanahc.[nis.wpd 7Fcb2001
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A a n

Arie Bouman Kwekerij B.V.
t.a.V. de hear A. Bouman

Wijksestraat 10

4261 TT WIJK EN AALBURG

1 4 FEB. 2001
Wijk en Aalburg, 13 februari 2001 Verzonden:

0ns kenmerk: MLS/2351/JdR/uOl.00426 Doorkiesnummer: (0416) 69 87 64

Onderwerp: bouwvergunning d.d. 13 februari 2001
nummer: 1198

Geachte hear Bouman,

Hierbij doan wij u toakoman ons basluit tot hat varlanan van var-
gunning voor hat aanpassan van aan badrijfsruimta op hat parcaal aan
da Wijksestraat 18 ta Wijk an Aalburg.

Da door ons vastgastelda bouwkostan badragen / 25.000,00

(€ 11.344,51 ).

Da lagas voor hat afgaven van da bouwvergunning zijn als volgt bara-
kand:

- 1,2% van da vastgastelda bouwkostan / 300,00 (€ 136,13 )

De bataling diant ta gaschiadan binnen 14 dagen na dagtekaning van
bijgaande nota.

U kunt daarbij gabruik makan van bijgavoagda accaptgiro.

Bezwaran tagen da leoas:

Bazwaran tegan da varschuldigda leges kunnan binnen zas waken na da
varzanddatum van daze brief schriftalijk worden ingadiand bij da
ambtanaar balast mat da haffing van da gamaentalijka balastingan,
ondar varmalding van hat ondarwarp van daze nota. Hat indianan van
bazwaran schort da batalingsvarplichting van de lagas niat op.

Hoogachtand,3gamaastar an wathoudars van Aalburg,
sec|:rat/^ris, da burga^naastar,

G
Bijlagan: - bouyvargunning mat bhjlagan

- nota + accaptgiro

i.a.a.: afdaling VROM (+ bijlagan)
C. van Oudhausdan (allaan bouwvergunning)
T. van Bargaijk (allaan bouwvergunning)

Ks\UITBAK\Bouwv01\boumanarie.ll98.wpd 7 feb 2001



H. van Helden (alleen bouwvergunning)

K:\UITBAK\Bouwv01\bouTnanarie.ll98.wpd 7 feb 2001
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