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Geachte heer Keizer, 

 

Uw aanvraag 

Op 19 maart 2020 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een aantal 

kunstwerken op de locatie Deken Dr. Dirckxweg Bavel en Geersbroekseweg Ulvenhout volgens de 

overzichtstekening welke is bijgevoegd als ‘bijlage 3’. Wij registreerden deze aanvraag onder nummer Z2020-

001583. 

 

Ons besluit 

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Dit besluit baseren wij op de artikelen 2.10 t/m 2.21 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De bijlagen 1 t/m 11 maken deel uit van de 

vergunning. Ik raad u aan deze stukken goed door te lezen. Zo zorgt u ervoor dat u weet aan welke voorschriften 

u zich moet houden. 

 

Activiteiten 

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten: 

1. Bouwen 

 

De procedure 

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb. ) en wij beoordeelden 

uw aanvraag voor: 

1. Bouwen aan artikel 2.10 van de Wabo 

 

Wij nemen een aanvraag voor een omgevingsvergunning pas in behandeling als deze aan de indieningvereisten 

voldoet (artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met een verdere uitwerking in de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).  

Uw aanvraag voldoet na aanvulling aan de vereisten. 
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Overwegingen en voorschriften 

 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10 Wabo) 

 

 

1. Overwegingen 

 

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

 

• Voor de activiteit bouwen is op grond van artikel 2 lid 18 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) geen omgevingsvergunning vereist voor de te vervangen duikers en nieuw te plaatsen stuwen. U 

dient bij het bouwen wel rekening te houden met de voorschriften gesteld in het Bouwbesluit 2012, 

Bouwverordening 2007 en aanverwante voorschriften; 

• Het bouwperceel ligt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ van toepassing 

is; 

• De aanvraag, voor zover het de activiteit bouwen betreft, voldoet aan hetgeen hierin is gesteld; 

• De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft op 14 april 2020 een positief advies over het bouwplan 

gegeven. Wij hebben dit advies overgenomen en zijn dan ook van mening dat uw aanvraag voldoet aan 

redelijke eisen van welstand; 

• De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel aannemelijk maken 

dat het bouwen van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan het Bouwbesluit 

2012 en de Bouwverordening 2007. 

 

Op basis van het voorgaande overwegen wij dat, gelet op artikel 2.10 Wabo er geen reden is om de 

omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteit bouwen te weigeren. 

 

 

2. Voorschriften 

 

Aan de omgevingsvergunning kunnen met het oog op het belang welke is aangegeven voor de activiteit 

bouwen bij of krachtens artikel 2.10 voorschriften worden verbonden. Wij hebben besloten de volgende 

voorschriften te verbinden: 

 

Algemene voorschriften 

• Bij de vergunning treft u een formulier "kennisgeving aanvang bouw" aan. Vijf dagen voordat u begint 

met de werkzaamheden ontvangen wij graag van u een kennisgeving; 

• Bij de vergunning treft u een formulier "kennisgeving gereedmelding bouw" aan. Binnen vijf dagen nadat 

de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd ontvangen wij graag van u deze kennisgeving. 

 

 

Terinzagelegging 

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.   

 

Gewaarmerkte documenten 

U ontvangt bij dit ontwerp-besluit een gewaarmerkte set tekeningen en stukken. Bekijkt u deze goed, het kan zijn 

dat er opmerkingen en/of voorschriften op deze stukken zijn aangegeven.  
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Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon dhr. J.P.H. 

Hoevenaars. U bereikt hem op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op 

telefoonnummer (076) 529 39 68 of via e-mail: j.hoevenaars1@breda.nl. 

Houdt u bij vragen het registratienummer bij de hand. Dit is nummer: Z2020-001583. 

 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Breda, 

namens dezen, 

 

 

J.P.H. Hoevenaars 

Beleidsadviseur A 

 

 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 
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