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Geachte heer Timmermans, 

 

Hierbij vraagt Boskalis namens Waterschap Brabantse Delta (hierna: WSBD) 

een omgevingsvergunning aan voor de realisatie van project ‘Verbetering 

Regionale Keringen deelgebied Midden’ op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c 

Wabo, voor het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. 

 

Achtergrond 

Een belangrijke taak van WSBD is het voorkomen van overstromingen en 

wateroverlast. Uit de toetsing van de regionale keringen is gebleken dat een 

deel niet voldoet aan de vastgestelde veiligheidseisen. Om de waterveiligheid 

te verbeteren worden een aantal ingrepen uitgevoerd. Hiervoor wordt het 

project Verbetering Regionale Keringen deelgebied Midden gerealiseerd. Een 

deel van het project is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente 

Halderberge. 

 

Wettelijk basis 

Op basis van artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wabo is het verboden zonder 

vergunning gronden te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. Hiervoor 

vragen wij vergunning aan. 

 

Wellicht ten overvloede wordt hierbij gemeld dat deze aanvraag onderdeel is 

van de coördinatieregeling zoals bepaald in Hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de 

Waterwet (hierna: Wtw). Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant coördineert in het kader van deze projectprocedure de 

vergunningverlening en de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten. Artikel 

5.9 Wtw verklaart op de gecoördineerde besluiten artikel 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De wettelijke beslistermijnen 

van de vergunningen die gecoördineerd worden, komen te vervallen en 

worden genomen binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen termijn.  

 

Inhoud van deze aanvraag 

Naast deze aanbiedingsbrief bestaat deze aanvraag uit een ingevuld 

aanvraagformulier, een machtiging, een ruimtelijke onderbouwing met 

bijbehorende onderzoeksrapporten en een tekening.   
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Planning 

De start van de werkzaamheden is gepland voor april 2019, of zoveel eerder indien mogelijk. De 

waterveiligheid in het gebied moet voor 31 maart 2020 gerealiseerd zijn. Om deze planning te kunnen 

realiseren verzoeken wij het College om artikel 6.2 van de Wabo toe te passen op onderhavige 

aanvraag zodat de vergunning terstond na bekendmaking in werking treedt, indien er geen 

zwaarwegende zienswijzen naar voren zijn gebracht.  

 

Correspondentie 

Alle correspondentie die betrekking heeft op deze aanvraag kan, onder vermelding van het kenmerk van 

deze brief worden gericht aan: 

 Waterschap Brabantse Delta 

 t.a.v. mw. A. den Tenter, Omgevingsmanager 

 Bouvignelaan 5 

 4836 AA Breda 

 

Legesfactuur 

De factuur met betrekking tot de legeskosten voor behandeling van deze aanvraag dient, onder 

vermelding van het kenmerk van deze brief, te worden gericht aan: 

 Boskalis Nederland B.V. 

 kenmerk RKDM-BRI-000154/3115281 

 Waalhaven O.z. 85 

 3087 BM Rotterdam 

 

Overigens 

Wij hopen op een voorspoedige behandeling van deze aanvraag. Mocht u naar aanleiding van deze 

aanvraag tussentijds vragen of opmerkingen hebben, dan verzoek ik u via de contactgegevens van de 

aanvrager contact op te nemen.  

 

Uw bericht zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

 Met vriendelijke groet, 

 Boskalis Nederland B.V. 

 

  

 Marjolein Doevendans 

 Adviseur Vergunningen 

 

 

Bijlagen: 

1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO; 

2. Machtiging WSBD; 

3. Ruimtelijke onderbouwing; 

4. M.e.r.-beoordelingsnotitie; 

5. Tekening Dijkvak 1; 

6. Archeologisch bureauonderzoek; 

7. Natuurtoets 

8. Beeldkwaliteitsplan; 

9. Verslag wensen DIT. 

 


