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Aanvraag 
Burgemeester en wethouders hebben op 8 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvan-
gen voor het vervangen van een duiker door een brug (project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost). De aan-
vraag gaat over Brinksdijk, op de kruising met de Heiloop te Boxtel. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer UV/2019238.  

 

Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 

1. bouwen bouwwerk 

 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële 
Regeling omgevingsrecht en aan: 

 artikel 2.10 van de Wabo voor de activiteit bouwen bouwwerk 
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. 
 

Bijgevoegde documenten 
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit: 
bijlage 1 Aanvraag omgevingsvergunning, d.d. 8 juli 2019; 
bijlage 2 Referentieontwerp, blad 01, ontvangen op 7 augustus 2019; 
bijlage 3 Toelichting brug over Heiloop aan de Brinksdijk, ontvangen op 8 juli 2019.  
 
 

Nog in te dienen gegevens en bescheiden 
Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden dienen de volgende bescheiden te 
worden overlegd en gecontroleerd: 
- funderingsadvies; 
- berekeningen en tekeningen van de fundering en staalconstructie en overige constructieve onderdelen. 
 

 

Boxtel, 3 januari 2020 

 

 

Hoogachtend, 
namens het college van burgemeester en wethouders van Boxtel, 
 

H.C. van Ooijen  

Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
 
i.o. 
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Zienswijzen en adviezen 
De aanvraag en het ontwerpbesluit met de daarbijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 5 sep-
tember 2019 tot en met 16 oktober 2019. 
 

Beroepsclausule 
Vanwege de toepassing van de gecoördineerde projectprocedure op grond van de Waterwet zal dit besluit 
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, tegelijkertijd met de goedkeuring van het Projectplan door 
Gedeputeerde Staten, op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. Daarbij zal tevens worden aange-
geven waar en gedurende welke termijn de stukken ter inzage liggen en op welke wijze tegen de besluiten 
beroep kan worden ingesteld.   
 

Inwerkingtreding vergunning 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indie-
nen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er 
veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen. 
 

Afschrift aan 
 afdeling WM ten behoeve van Toezichthouder bouwen 

 Waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel 

 Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch 
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Procedureel  
Bevoegd gezag 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn 

wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en 

inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrek-

king tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monu-

menten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning ver-

bonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  

 

Gecoördineerde Projectplanprocedure 

In beginsel is de aanvraag omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit bouwen een reguliere proce-

dure. Echter heeft de Gedupeerde Staten het besluit genomen dat de gecoördineerde procedure voor het 

plangebied van toepassing is. Hierdoor zijn de artikelen 5.5. e.v. van de Waterwet van toepassing.  

 

Ontvankelijkheid 

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. 

Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden 

gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, 

met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  

 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij 

zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen 

van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling geno-

men. 

 

Ter inzage legging 

Tussen 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage 

gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegen-

heid is gebruik gemaakt. Er zijn in totaal twee zienswijzen ingediend. Geen van de ingekomen zienswijzen 

heeft betrekking op de ontwerp omgevingsvergunning, onderdeel bouwen. 
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Voorschriften 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
bouwen bouwwerk 

 Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden dienen de volgende bescheiden 
te wordenoverlegd en gecontroleerd: 
- funderingsadvies; 
- berekeningen en tekeningen van de fundering en staalconstructie en overige constructieve onderdelen; 
 

 Indien voorafgaande aan of tijdens de bouw wijzigingen optreden in de bij de vergunning behorende ge-
gevens, moeten deze wijzigingen terstond aan het bouwtoezicht worden medegedeeld; 
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Overwegingen  
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

 

Activiteit bouwen bouwwerk 

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

 

Bestemmingsplan 
Het bouwplan bevindt zich in het bestemmingsplan "Buitengebied 2011" op gronden met de bestemming 
"Verkeer - Onverhard". Het bouwplan is getoetst aan de in artikel 21 opgenomen bouwregels. Het bouwplan 
betreft het vervangen van een duiker door een brug (project Natte Natuurparel Kampina Zuidoost).  
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. 
 
Redelijke eisen van welstand 
Op 31 juli 2019 is het bouwplan beoordeeld door de welstandscommissie. De commissie is van mening dat 
het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand mits de nog resterende bezwaren worden weggeno-
men.   
De commissie heeft geen bezwaren tegen de vervanging van de duiker door een bruggetje. De constructie is 
sober en doelmatig. Onduidelijkheid bestaat nog over de leuningen: deze zijn niet eenduidig in de tekening 
uitgewerkt, en informatie over de kleurstelling ontbreekt. De commissie gaat ervan uit dat de leuning balus-
ters krijgt die zijn gebout op de buitenste liggers, en een reling van stalen buizen krijgt. Hieronder lopen twee 
lijnen, de commissie gaat ervan uit dat deze lijnen staaldraden of dunnen staven zijn. Voor wat de kleurstel-
ling betreft adviseert de commissie een donkere dekkende kleur toe te passen of de balustrade thermisch te 
verzinken. Inmiddels zijn bovenstaande opmerking verwerkt op tekening en zullen deze beoordeelt worden in 
de welstandsvergadering van 28 augustus.  
 
Bouwbesluit 
Naar ons oordeel maken de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk dat het bouwplan 
voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. 
 
Bouwverordening 
Naar ons oordeel maken de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk dat het bouwplan 
voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening. 

 

Daarom zijn wij van mening dat wij de activiteit bouwen bouwwerk moeten toestaan 

 


