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20uit02801 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
nummer 20ZK00831 

 
Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen-Chaam hebben op 19 maart 2020 een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag is voor het plaatsen van duikers t.b.v. versterking en 
inrichting van het Ulvenhoutse Bos op het adres Kerkdreef in Chaam. Het perceel is bij het kadaster 
bekend als gemeente Alphen-Chaam, sectie G, nummers 112, 152 en 153.  
 

 
Ontwerpbesluit 

Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen-Chaam zijn voornemens te besluiten, gelet op 
artikel 2.1, 2.2, 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van duikers t.b.v. versterking en inrichting van het 
Ulvenhoutse Bos op het adres Kerkdreef in Chaam te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit: 

 (Ver)bouwen van een bouwwerk 
 
Voor de documenten, de procedure, de motivering en de voorwaarden van dit besluit verwijzen wij 
naar pagina *2 en volgende van dit besluit. 
 
Voornemens vergunning te verlenen te ALPHEN 
 
Het college van Burgemeester en wethouders van, 
de secretaris, ·de burgemeester,  
 
 
 
L. Busschops mr. J.W.M.S. Minses 
 
 



Pagina 2 van 9 van behorende bij besluit omgevingsvergunning/20ZK00831 

 

Inhoudsopgave 
 
Documenten, de procedure en de motivering, behorende bij ons besluit van *[datum besluit] op de 
aanvraag voor omgevingsvergunning met als onderwerp: “het plaatsen van duikers t.b.v. versterking 
en inrichting van het Ulvenhoutse Bos” op het adres Kerkdreef in Chaam.  
 

  Pag. 
Documenten behorende bij dit besluit   [  ] 
   
Procedure (1)  [  ] 
- De aanvraag   
- De procedure   
- Bevoegd gezag   
- Volledigheid   
   

Beoordelingen (1) 
- Coördinatieregeling 

 

  

   
Beoordelingen (2): verleende activiteit en voorwaarden   
- (Ver)bouwen van een bouwwerk  [  ] 
   
Procedure (2)  [  ] 
- Ter inzage legging   
- Besluit   

 
Bijlage   
1. Algemene uitvoeringsvoorschriften activiteit 

(ver)bouwen van een bouwwerk 
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Documenten behorende bij dit besluit 
 
De volgende documenten zijn gewaarmerkt en maken onderdeel uit van dit besluit: 

Stuknr. Registratie 
datum 

Datum 
poststuk 

Inhoud 

20ink06699 20-3-2020 19-3-2020 AAN_2020-03-19_aanvraagformulier 

20ink06696 20-3-2020 19-3-2020 AAN_2020-03-19_Tekening A1 overzichtstekening 

20ink06694 20-3-2020 19-3-2020 AAN_2020-03-19_Tekening 02 principe schotbalkstuw 

20ink06695 20-3-2020 19-3-2020 AAN_2020-03-19_Tekening 03 principe stuwput 

20ink06697 20-3-2020 19-3-2020 AAN_2020-03-19_Tekening A4 uitwerking schotbalkstuwen 

20ink06698 20-3-2020 19-3-2020 AAN_2020-03-19_Tekening A5 uitwerking stuwputten 
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Procedure (1) 
 
De aanvraag 
Op 19 maart 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag is voor het plaatsen 
van duikers t.b.v. versterking en inrichting van het Ulvenhoutse Bos op het adres Kerkdreef in Chaam. 
 
De procedure (ter inzage legging en zienswijzen) 
De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig de afdeling 3.4 van de Awb. 
 
Bevoegd gezag 
Gelet op de projectbeschrijving, alsmede 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 betrekking tot de 
fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, 
monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de 
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.  
 
Volledigheid 
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 volledige 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 volledigheid. 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 volledig en in 
behandeling genomen.  
 
Beoordelingen (1) 
 
Coördinatieregeling  
Gedeputeerde Staten hebben op 10 februari 2020 besloten op de realisering van het project 
"Ulvenhoutse Bos", hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit 
betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten die voor de uitvoering van het 
projectplan Waterwet nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. De coördinatie 
voorziet in het zoveel mogelijk stroomlijnen van vergunningaanvragen, bekendmakingen, het 
indienen van zienswijzen en het instellen van beroep. Hierdoor vindt er een efficiënte besluitvorming 
plaats en zijn de procedures en de termijnen die gelden voor de afzonderlijke besluiten niet meer van 
toepassing. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten, met ingang van 27 februari 
2020 tot en met 8 april 2020, het ontwerp projectplan Waterwet "Ulvenhoutse Bos" en het ontwerp-
inpassingsplan "Ulvenhoutse Bos" inclusief milieueffectrapport (MER) reeds ter inzage hebben 
gelegd. 
 
Vanwege de toepassing van de gecoördineerde projectprocedure op grond van de Waterwet zal dit 
ontwerp-besluit op de gebruikelijke wijze door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend 
worden gemaakt. Daarbij zal tevens worden aangegeven gedurende welke termijn bij Gedeputeerde 
Staten een zienswijze kan worden ingediend en waar de stukken ter inzage liggen.   
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Beoordeling (2): verleende activiteit 
 

Activiteit: (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
Het bouwen en/of verbouwen van een bouwwerk (artikel 2.10 Wabo). 

 
Een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het bouwen niet voldoet aan het 
Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, redelijke eisen van welstand en het 
bestemmingsplan. Omgekeerd betekent dit, dat als de activiteit voldoet aan deze wet- en 
regelgeving dat de activiteit ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’ moet worden verleend. 
 
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan 
In het bestemmingsplan “Ulvenhoutse Bos” heeft het perceel de enkelbestemming ‘Natuur’ en de 
dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 2’. Daarnaast heeft het perceel de gebiedsaanduiding 
‘cultuur historisch waardevol’. Het bouwplan voldoet aan de voorschriften.  
 
Stikstof en Natura 2000-gebieden 
Gelet op de beperkte omvang van het plan en de (grote) afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied, zal er als gevolg van de aanleg- en gebruiksfase, géén sprake zijn van een significant negatief 
effect op een beschermde Natura 2000-gebied. Er is dus geen sprake van een vergunningplicht op 
basis van de Wet natuurbescherming. 
 
Het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening 
Bij de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
 
Stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening 
Er hoeft niet getoetst te worden aan de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening. Ter 
plaatse geldt een bestemmingsplan. 
 
Bouwbesluit 2012 - gebruiksfunctie 
Gebruiksfunctie: Overigefunctie  
 
Bouwbesluit 2012 - niveau nieuwbouw 
De voorschriften waar een nieuw te bouwen bouwwerk aan moet voldoen. 
 
Conclusie 
Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet onder het stellen van voorwaarden 
aan de voorschriften uit het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. 
 
Conclusie 
De activiteit ‘(ver)bouwen van een bouwwerk’ die onderdeel uitmaakt van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het inrichten t.b.v. versterking van het Ulvenhoutse Bos op het adres 
Kerkdreef in Chaam, voldoet onder het stellen van voorwaarden aan het toetsingskader (artikel 2.10 
Wabo) en kan daarom worden verleend.  
 

Voorwaarden 
De voorwaarden die van toepassing zijn, en waar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
rekening mee gehouden moet worden: 
 
1. Constructieve veiligheid 
Ter beoordeling van de constructieve veiligheid moeten nadere gegevens worden ingediend. Met het 
uitvoeren mag niet worden begonnen voordat die gegevens zijn goedgekeurd. Het betreft de 
volgende gegevens/opmerkingen: 
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Voor aanvang werkzaamheden: 
a) Controle draagkracht grond d.m.v. (hand)sonderingen op uitgangspunten statische berekening / 

geotechnisch advies. 
b) Alle aanvullende constructieve berekeningen en tekeningen welke geen onderdeel uitmaken van 

de bouwaanvraag, zoals bijvoorbeeld van systeemvloeren, staalconstructie, geprefabriceerde 
elementen en kapconstructie. 

 
2. Veiligheidsplan (artikel 8.7, Bouwbesluit) 
De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige 
situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen 
(artikel 8.1, Bouwbesluit 2012). Om te kunnen beoordelen of bij de uitvoering van het bouwwerk 
wordt voldaan aan dit voorschrift moet, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende 
onderdelen, een veiligheidsplan zoals bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 ter 
beoordeling worden aangeboden. Dit kunt u doen door het plan te mailen naar toezicht@abg.nl 
onder vermelding van het kenmerk van deze vergunning (20ZK00831).  
Het plan bevat: 
a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met: 

1) de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de 
bouw- of sloopplaats;  

2) de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en 
bouwwerken;  

3) de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;  
4) de aan- en afvoerwegen;  
5) de laad-, los- en hijszones;  
6) de plaats van bouwketen; 
7) de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;  
8) de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen; 
9) de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen;  

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen 
materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden; 

c.  indien een bouwput wordt gemaakt: 
1) de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;  
2) de uitgangspunten voor een bemalingsplan;  
3) de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige 

bouwwerken;  
d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het 

uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur 
in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien 
aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid; 

e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of 
sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in 
artikel 8.4, eerste lid. 

 
3. Meldingsplicht archeologische toevalsvondst 
Als bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen 
moet op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet hiervan melding worden gedaan bij de Minister 
van OC&W c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Vondstmelding via ARCHIS - Infodesk email: 
info@cultureelerfgoed.nl of telefoonnummer 033-4217456). Daarnaast moet de gemeente direct 
worden geïnformeerd door contact op te nemen met het cluster Veiligheid, toezicht en handhaving, 
te bereiken op telefoonnummer 088-3821 000. 
 
 

mailto:toezicht@abg.nl
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Procedure (2) 
 
Ter inzage legging 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken worden gedurende 6 weken ter inzage 
gelegd en een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen kenbaar te maken.  
 
Besluit 
Wij hebben daarop besloten voornemens te zijn de aanhouding op grond van artikel 3.3 lid 3 Wabo 
te beëindigen en de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van duikers t.b.v. versterking 
en inrichting van het Ulvenhoutse Bos (coördinatie regeling van toepassing gaat mee in project 
procedure van de provincie) op het adres Kerkdreef in Chaam te verlenen. 
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Bijlage 1: Algemene uitvoeringsvoorschriften activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk 
 
De vergunninghouder moet altijd voldoen aan alle wetten en regels m.b.t. bouwen. Onderstaande 
algemene uitvoeringsvoorschriften zijn de belangrijkste punten uit de Woningwet en andere 
regelgeving: 
a) De vergunninghouder moet er voor zorgen dat de vergunning altijd op het werk aanwezig is. Als 

de toezichthouder van de gemeente erom vraagt moet deze vergunning getoond worden. 
b) De vergunninghouder is verplicht het tijdstip van ontgraven te melden bij KLIC, telefoonnummer 

0800-0080 of via internet: www.klic.nl. Deze melding moet u minimaal drie werkdagen voor de 
start van de grondwerkzaamheden doen. U krijgt dan gegevens van de exacte ligging van kabels 
en leidingen. 

c) Gaat u een kraan plaatsen? Dan moet u minimaal twee weken voor het oprichten van de kraan 
contact opnemen met: 

 het Fysieke Domein, cluster Leefomgeving, indien de kraan op de openbare weg komt te 
staan. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 088-3821000. De kosten voor 
het afzetten van de weg en omleiden van het verkeer komen voor uw rekening. 

d) De vergunninghouder is verplicht bij het Fysieke Domein, cluster Toezicht door te geven: 

 het tijdstip van de start van de werkzaamheden; 

 het tijdstip van de start van de grondwerkzaamheden; 

 het tijdstip dat het grondwerk klaar is. Eén van onze toezichthouders zal vervolgens een 
afspraak maken om de draagkracht van de grond te controleren; 

 het tijdstip van het storten van beton; 

 het tijdstip dat de riolering en afvoerputten klaar zijn. De sleuven mogen niet worden 
gedicht binnen twee dagen na het melden. 

Deze meldingen kunt u doorgegeven aan het Fysieke Domein, het cluster Toezicht via 
telefoonnummer 088 3821000 (bij voorkeur tussen 9:00 en 12:00 uur ’s morgens), of per e-mail 
op toezicht@abg.nl onder vermelding van het kenmerk van de vergunning. 

e) De vergunninghouder is verplicht minimaal 2 weken voor ingebruikname te melden dat de 
werkzaamheden klaar zijn door een email te sturen naar toezicht@abg.nl onder vermelding van 
het kenmerk van de vergunning. 

f) De elektrische, cv- en gasinstallatie moeten altijd voldoen aan de voorschriften van het 
Bouwbesluit en NEN-normen die van toepassing zijn. Om dit aan te tonen moet een bewijs van 
inschrijving van een vakorganisatie of facturen van de installateur(s) worden gestuurd naar 
toezicht@abg.nl onder vermelding van het kenmerk van de vergunning. 

g)  Het bouwterrein moet op een goede wijze van de openbare weg worden afgescheiden. De 
afscheiding mag het verkeer geen hinder opleveren. Brandkranen en andere openbare 
voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn.  

h) Voor het plaatsen van een tijdelijke container voor verzamelen van (bouw)afval, (geen 
huishoudelijk afval) of de tijdelijke opslag van materialen op de openbare weg, hoeft u geen 
vergunning aan te vragen als u zich aan algemene voorschriften houdt. Deze “algemene 
voorschriften voor tijdelijke containers” kunt u vinden op de website van de gemeente.  

i) Zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders is het verboden: 

 het (tijdelijk) afsluiten van de openbare weg; 

 steigers, afscheiding en/of keten te plaatsen op gemeentegrond; 

 met zwaar materieel op niet daartoe bestemde gronden of verhardingen te rijden; 

 een tijdelijke (bouw)in- en uitrit te maken; 

 bomen te kappen.  
Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het cluster 
Leefomgeving, via telefoonnummer 088-3821000. 

 

mailto:toezicht@abg.nl
mailto:toezicht@abg.nl
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j) Voor het aan- en/of afvoeren van grond moet u voldoen aan de regels die zijn vastgelegd in het 
Besluit Bodemkwaliteit: 

 Als u grond aanvoert moet u aantonen dat de grond schoon is. Als wij erom vragen moet 
u een certificaat of keuringsrapport overleggen waaruit dit blijkt.  
(Bij uitzondering is een certificaat of keuringrapport niet nodig. U moet dan wel 
minimaal 5 werkdagen van te voren melden dat u grond gaat toepassen. Ook moet 
voldaan worden aan bepaalde voorwaarden)  

 Als u vrijkomende grond wilt afvoeren naar een grondbank of wilt toepassen op een 
andere locatie is in veel gevallen een aanvullend onderzoek nodig, een zogenaamd 
AP04-onderzoek. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van de vrijkomende grond 
onderzocht en kan bepaald worden of deze op een andere locatie mag worden 
toegepast. Een verkennend bodemonderzoek is dus niet voldoende. 

 Het is niet toegestaan om grond tijdelijk op te slaan op een ander terrein.  
 

Belangrijk! 
Een omgevingsvergunning maakt aannemelijk dat gebouwd wordt volgens de eisen van het bouwbesluit. In 
een omgevingsvergunning kan niet alles tot in detail geregeld worden. Tijdens de bouwwerkzaamheden 
moet wel aan alle eisen van het bouwbesluit voldaan worden. Die aspecten die niet geregeld zijn in de 
omgevingsvergunning moeten bij de uitvoering dus wel meegenomen worden. Gebeurt dit niet en blijkt 
tijdens een bouwcontrole dat niet voldaan wordt aan alle eisen, dan heeft de gemeente de bevoegdheid u te 
verplichten alsnog te voldoen aan die eisen. 

 
 

 


