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Edelachtbaar College,
Wij maken hierbij bezwaar tegen de door u aan Bastion Hotel verleende omgevingsvergunning voor
het hotel aan de Laan van Diepenvoorde 30 te Waaire.
De hoogbouw maakt het uitzicht lelijker. Bovendien zal het meer drukte in onze straat
veroorzaken. Daarnaast wordt de natuurschoon van het park aangetast.
Kopie van de omgevingsvergunning brengen wij hierbij in het geding.
Wij vragen u vriendelijk ons de ontvangst van dit bezwaarschrift schriftelijk te bevestigen en ons
een ruime termijn te geven ter motivering van onze bezwaren.

Bart en Anneke Filmer
Gestelsestraat 87
5582 HG Waaire
040-2216444
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Aan Baiftion Hotel Groep bv
T.a.v. de heer M. WHIems
Mauritiusiaah 2
^
3526 10 Utrecht

Uw» aanvraag van
17 sept^ber 2015

Uw kenmerk

AMeting/Ai
Dlen^rienlng/K. Sonke
.

Onderwarg
Omflevihgsvergunnihg voor het
bouwen van een hotel

Onahanmartc
OV 201.101

OOWlltaMIR .

,

040-2282500
Datimi
3 dtómber^ 2015

Geachte heer WiWems,
U heeft op 17 september 2015 een aanvraag voor
onrtgevihgsvetgunning ingediend
voor het bouwen van een hotel. Het project Is gelegen op het percèel aan Laan van
Diepenvoorde 30 te Waalre. In deze brief Informeren w|j u over de beslissing op uw
aanvraag.
. 3
Vartenen omgevingsvergiinning
^
^
WIJ hebben besloten de omgevingsvefgunning te veriehen. De Vergunning hébben Wij by
deze brief bijgevoegd. Aan de vergunning éyn voorschriften verbonden die u moet
naleven. WIJ raden u dan ook aan om dé vergunning nriét de bObetoiendé bijlagen
zorgvuldig door te nemen. Dit kan veèl inisveiétanden vOorkomen;
PublicaUe
De verleende omgevingsvergunning wordt één dezer dagen gepubiioeerd in dé Schakel.
Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) die menen door dit besluit rechtstreeks In hun
belang te zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is
gemaakt aan de aanvrager, bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift indiéneh
Zolang de mogelijkheid van bezwaar open staat Is een vergunning niet onherreepeiijk.
Het gebruik maken van een niet onherroepelijke vergunning geschiedt op eigen rislöo.
BurgeriQk wetboek
In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgéis
vermeld. WIJ wijzen u erop dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk
vc»r zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw orhgevlngsvergunning. '
Betaling leges
Voor het In behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvelgunning lient u
Ingevolge de legesverordening leges verschuldigd. Voor betaling van de leges ontvangt u
bijgaand een nota. BIJ deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt
aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag.

HandhaviiHi in afwQking van de verieende on^evfngsverBunning
Het is ni^ toegestaan af te wijken van de verleende omgevingsvergunnii^. wy raden u
dan ook aan om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk af te sternmen met de
toezichthouder van de gemeente, bereikbaar per email handhaving@iwaalre.nl of per
telefoon 040-2282500.
Nadere rietlijnen
Met het verlenen van de vergunning zijn eventuele andere benodigde vergunningen of
ontheffingen niet automatisch verleend. U dient deze nog aan te vragen, het betreft de
volgende tw»temming<m;
1. Brandveilig gebruik van gebouwen, 2.1, eerste lid, onder d van de Wabö. Het in
gebruik nemen van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig nachtverbiyf zal
worden verschaft aan meer dan 10 personen. Het betreft hier een
omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure met een
behandélingsteimijn van 26 weken.
2. Voor het vestigen van een hotel is in kader van de w^ acbviteitenbesluit
milieubeheer een melding of vergunning verelid:. Op www.aimonliine.nl vindt u
hi^over meer informatie.
3. ^n drank en horecavergunning.is noodzakelijk, meer informatie kunt u vinden
, op www.waalre.ni.

Bijlagen
1. Besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten:
a. Het (verjbouwen van een bouwwerk zoals bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a Wabo;
b. Het rnaken van een uitweg zoals bedoeld in art 2.2, lid 1 onder e Wabo;
c. Het voeren van handetsredarne zoals bedoeld in artikel ï.2, lid 1 onder h'Wabo.
2. Brochure: Aandachtspunten uitvoertng activiteit (verjbouwen.
Tot slot wensen wij u succes met de uitvoering van de werkzaamheden.
Waaire, 3 december 2015,
Hoogachtend,
Burgemee^r en wethouders van Waaire,
Namens hen.
Mw. Hrbaassen
Coördinator Vergunningen, afdeling Dienstverlening
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Burgemeester fn wethouders besluiten; rMlt^lnacHtheming vain artiketèh 2.1,2^2,2.10
en 2.18 van de Wet algemene bepaUngen omgevlh^techt (V(^},^ef Ai8é^he
PlaatseiUke Verordening Waaire 2015 (APV), Algenrterte wet béstóüreteöit éh 1^
rechten van derden, aan Bastion Hotet groep bv, de gevraagde omgevlngswrgühning
voor het bouwen van een hotel gelegen op het perceel Laan van Olepenvoorde 30,
kadastraal bekend gemeente Aalst; sectie E nómmer 2895, te verlenen. De aariVraag is
Ingediend onder nummer OVi2015il01: AAS? ; - ?
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De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte
stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunnrngV De'Omgévir^simi^èKnin^
verleend voor de volgende activiteiten:
f
P: v P A 3
VU
1. het (var)bouwen van een bouwwerk zoals bedoeld in art; 2.1, dei^ Hd;%hdèr a
Wabo en betreft de volgende werkzaamheden:
^
e het bouwen van drie;woorihulzen en bergingen.
^
2. Het maken van een uitweg zoals bedoeld in art 2;2; eerÖ» lid örider e Wabo en
betreft de volgende werkzaamheden:
O ten behoeve van de toegang tot het terr^n. A
3. Het voeren van ftendeisredame zOals bédoeld ih artikel 2.2, eerste lid; onder h
Wabo en betreft de volgende werkzaaihheden: ^
• het plaatsen van gevelredame op Het dak en luifel. °
Procedure
De bfölultvormingsprocedure is uitgevoerd In overeerwtemmlng miet hef béieïalde In "
artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag Is voorde acUvllelt "Ket (vèrjbóteteri wri een
bouwwerk*, "het maken van een uitweg* en "het voeren van Iwrutelsrecfamê" gétoétst
aan artikel 2.10 en 2.18 van de Wabo. Voorts te de aanvraag getoetst aan de APV, f»t
Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Getóen
te dat uw aanvraag hieraan voldoet en daarom verlenen wij u dé gevraagde
omgevingsvergunning.
BISzondere termijnen veriengingsbeslult
De besitesingstenmUn van de aanvraag te op 9 november 2015 veriengd met een termijn
van maximaal 6 weken. Dit te gebeurd om de aanvullende gegevens inhoudelijk te
kunnen beoordelen.
Bezwraarclaysule
Indien u het niet eens bent met het door ons genomen besluit dan kunt u tegen dit
besluit, op grond van de Algemene wet bestuursredrt, binnen 6 weken na de dag dat het
besluit aan u te bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van gemeente Waaire, Postbus 10.000, 5580 GA te
Waalre. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en
adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht
en de gronden ven het bezwaar.
Indien u bezwaar instelt dan kan rmg het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het
indienen van een bezwaarschrift heeft, mrt andere woorden, geen schorsende werking.
Wei kunt u schorsing en/of een voorlopige voorziening vragen bij de

Voorzieningenrechter van de rechtbank'jSrHeitpgenbosch, t.a.v. sector bestuursrecht.
Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Dit verzoek om een voorlopige voorziening
kunt u teyens^dlgitaai
via httD://ioketrechtspraak:nl/bestuursreeht. hiervoor
he^ u vvei,een;eieM:^^
/ :
Indien u een s^orsing en/of voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht'
vcwrwiiuid^^
^
Meer infomatto over bezwaaren.berpep loiirt u,vinden^in de brochure: Rechtsmiddelen'
(bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid. De brochure is digitaai beschiktear en op
te vragen by team Vergunningen telefoonnummer 040-2282500.
De volgende documenten worden meegezonden met het tesluiten zyn als gewaarmerkt
stuk,bdg|9W0egd en make», aismede de vporsdiriften an overwegingoi, oniosirrakeiijk
ondêrdi^ uit van de vergunning:
,
.;
a
u^
• Aanvraagformulier met ontvai^stdatum l? september 2015; J
set ctekeningen met ontvangstdatum 17 september 2015 en 12 november
' " ' 2015
-v
•
• Bouwbesiuitrapportage met ontvangstdatum 17 s^ttember 2015;
y Constructieve uitgangspunten mot ontvangstdatum 17 september 2015;
> Bodemonderzoek met ontvBr)gstdatum;17 september 2015;
• Punderingsadvies met ontvangstdatum 18 nowMOber 2015; , ,
• Bijlagen met voorschriften en overwegingen per activiteit.
Waaire,.3^decetTdwr 20
Burgerriee^r.an, wethouders vaiiWaaIre,
Nameris hen,, : ,

Mw. H.
Coördinator Vergunningen, Afdeling Dien^erlenlng
Verzenddatum; O 4 DEC. Z015
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HET VOEREN VAN HANDELSRECIAME ZOALS BEDOELD XN ART. 2.2,
EERSTTE up, ONDER H V^^O
oyBRWgcgwceii
Aan het verlenen van de omgevlhgsvei^unning voor dit onderdeel liggen de volgei^e ,
overwegingert ten grondslag.
Inleidliifl

omgevlngsyei^unnlng moet wprden geweigerd indien voor de activiteit als bedoeld in
aitlkel 2.2, eerste lid, onder h Wabo een van de in artikel 4:15 van de APV
opgenomen weigering^ronden van toepassing zijn, dan wel niet wordt voldaan aan de
nader uitgewerkte regels inzake reclame zoals neergelegd In de Welstandsnota van de
gemeente Waalre. Een toetsing aan dit kader heeft plaatsgevonden.
Toetsing
In artikel 4:15, zesde lid van dé APV zijn weigerlng^ronden opgenomen op grond
waarvan de omgevingsvergunning kan worden geweigerd; namelijk:
a. indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzU In verband met de omgeving
niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; .
b. iri het bidang van de verkèen^eili^^
c. in het belang van de vobrfcoming of be perking van overlast voor gebruikers van
een ih de nabijheid gelégen önroerénde zaak.
,
Een toetsing aan genoemde weigèrlngsgronden heeft plaatsgevonden. Het plan is op 22
oktober 2015 door de welstandscommissie akkoord bev onden. Verder Is het ons, gelet op
de uitwerking en situering van de reclame en de locatie vari het ho^, niet gebleken dat
de aangevraagde handelsreclame gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid dan wel
overlast öptevéd: vdor gèbrullcers van de in nabijgelegen onroerende zaken.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het maken of voeren van een
handelsreclame zijn er ten aanzien van het voeren van handelsreclame géén redenen om
de omgevingsvergunning te weigeren.

<WEgXWgi£W
Aan het vertenen van de omgevingsvergunning liggen dé vbtgénde överwie^lngén ten
grondslag.
De omgevingsvergunning moet vvorde^ geweigeM
de activiteit als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.18 Wiabo gestelde
to^ingsaspecten en toetsing aan deze a^recten heeft piaatsgevonrien.
Toetsing
Op grónd van artikd 2:12, eerste lid van de APV is hét verboden zonder vergunning een
uitweg te maken, te hebben of te vérandèreh. Een aanvraag om deze actMteit kan gdet
op artiket 2:12, dérde lid van de APV worden geweigerd in het belang van:
1. De bruikbaarheid van de weg;
2. Het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
3. De bescherming van hiA uitertgk aanzien van de orngeving;
4. De bescherming van groenvoorzieningen in degemeente.
De aangevraagde uitweg tast het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wei .
gemeentelijke groenvoorzieningen niet aan. Het is rbeds een hal^rhardé terrein welke
wordt gebruikt ten behoeve van parkeren. De aarigevraagde uitweg is gelegen in een
bocht van de Laan van Diepenvoorde. Gelet op een goéde bruikbaarheid, veilig en
doelmatig gebruik van de weg dient de voorrangssituatie duidelijk te worden aangegeven
zoals aangegeven in de gesteide voorschriften.
Hét is óns niet gebleken dat de genoemde bejangén onevenredig worden gesi^aad dan
wel aangetast door de uitweg, derhalve zijn ite endgiértnig^rohden niet van toepas^i^..
Conclttsie
Vanuft het toetsingskader, dat betrekking heeft op de acUylteit "het maken of veranderen
van een uitweg", zijn geen redenen om de omgevingsvergu(>ning te weigeren.

HET MAKEN OF WUZIGEN VAN EEN UITWEG ZOALS BEDOELD IN
ART. 2.2, EERSTE UD ONDER E WABO

•" Éstiai!i^ÊiÉi£nm

Aan dit onderdeel van de omgevingsvergunning verbinden wij de volgende vöor^riften:
1. Oe.uitweg moetwMben aar^el^d opde iocBtje^ls veimtidppde blJ dez^^
2. Dé gemeente behoudt zich l^t nècht voor Mj wegreponstructies de uitweg te wUs^n
c.q. op andere wtjze te doen vériopeii.
3. De gevraagde uitweg Is gelegen In een bodit van de Laan van Diepenvoorde. De
voorrangssituatie moet duidelijk: worden aangegeven. De ligging van de uitweg geeft
aanleiding om te terrein gp en af te rjjden. Vporgesteld wprdt om aftvijjiitende
bestrBtlng 1^ te gdssen df eén d^^
4. Bomén en lichtmasten nribèten géiwndh^
5. De kosten voor het ordetboi^ dan^^^^ ^addteinstél van de ultvyeg zijn ygor
rèkéning van dé vérgunnihghouder.
6. De kosten voor het herstellen van eventuele beschadigingen aan gemeente-,
eigendornmen ten gevolge van gebruikmaking van deste ,vergunning worden, op de
verguhhrhghduder verhaald.
7. De vergunninghouder of degene die de uitw^ aanlegt, moet deze
omgevtngsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde arnbtenaar .
van politie of gemeerite Waaire tonen.
8. De aanvang van de aahiègwérkzaaitih^en moet uiterlijk 3 dagen daarvoor wonlen ^.
gemeld bij de heer M. Daas, team Ovlel, Verkeer en Groen 040-2282698.
9. Het gereedkomen van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 3 dagen daama
worden gemeld bij de heer M. Daas, team Clylel, Verkeer en Groen 040-^82698
10. De weHoaamhedeh rrutetein^^M wórden >terrlcht dat
hieiyan geen
veikeersoVeriast óf verfteershiridèr óiidervinden.
11. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder dat er schade wordt
to^ebracht aan de ondergrondse Infrastructuur (kabels en leidingen). Voor de
aanvang vaiii mechanische werkzaamheden dient een KliCTmetding gedaan te worden
bij hét Kadastêr (www.ltedaster.ril). Voor graafwerkzaarhh^en met eerr schop hoeft
geen graaMeldlng te wórden gédaan.
12. De kosten voor het onderhoud van de uitweg zijn voor rekening van de
vergunninghouder. Ook schade veroorzaakt door derden dient door of namens de
gemeente te worden hersteld. Eventueel hieruit voortkomende kosten zijn voor
rekening van de vergunninghouder.
13. De kosten voor het herstellen van eventuele beschadigingen aan gemeente
eigendommen ten gevolge van gebruikmaking van deze vergunning worden op de
vergunninghouder verhaald.
14. U dient er zich bewust van te zijn dat er zich kabels en ladingen onder uw Inrit
kunnen bevinden. Indien er werkzaamheden aan deze kabels en leidingen moeten
worden verricht, kan uw inrit opengebroken moeten worden.

OYBRWfifilNfitiW
Aan het verienen van de otngevingsvergunning ypor dit ondeixteel liggen de volgende
overureglngen ten grondslag.
Inleidlns
De onrmëvingsveiigiünriing moet worden gewelgérd ïndlèh 'de activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo, nlét Vóldbét aan dé Iri^^^a^^^
tóétslnösaspéctieh. Een toetsing aan deze aspedén heeft plae^évonden.
Toetsingi'
.'.y i-;:
Bestemmingsplan
•
De activiteit Is gélegwt in hét geldende tuesteihirilhgsblan "Hotol Uari vien bicf^yoorde^
en gesitueerd op gronden met de bestemmlhgeh^Hóieca', de wéardé *Arch^ldgle' en
gebfedsaandulding 'grondwaterbeschermlng^bl^'. Eéh ^
bestemmingen heeft plaatséévoriden én de actMtelt vètdt^
de gestelde regels.
Bouwbesluit2012
De activiteit voldoét aan de ^rschriften dié zijn gi^teid blj^ krachteiïé hrt Bouwbesluit
2012.
Bouwverontenlng
.r
vy
vDe Bdivtteit voldoet aan de voorsdiriften van de ^uwvérbrdénlng van de gemeente
Waalre'2010.
•
. y.
Welstand
-y-,.J
Het ulterfijk of dé plaateirlg van het bouwweit, waarop de aanvraag lUtreldcing Neft, is
niet In sMjd nriet redelijké elséfi van wéls^nd ^is neergelegd in de gernèentelljké
welstandnote.
Cofidttslé

Vanuit hét toetsingskader, dat betrekking heeft op de adivitelt "Het (ver}bduviren van
een bouwwerk", zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te vyelgereri. .

a. Het genoemde in 12 en 13 is niet van toepassing voor zover artikel 9.2.1.2 öf
artikel 10,Ir edtste, tweede of derde Iki, van de Wet milieubeheer of artikel 13
vari de Wet bodembescherming van,toepassing is;
. b. Met betrekking tot inrichtingenrtenzfj in deze verordening anders is bepaald.
14. Bij het hotel zal een parkeervporzienirig, op eigen terrein^worden gerealiseerd. Deze
pa^eeryoorzlenlng moet;worden voorzien van een aaneengesloten verharding
(artikel 5.1.3,7,iid 5 PMV},,Het infiitreren van het afshomend water van de
verharding In de bodefn, dient vla. een doelmatig werkend zuiveringssysteem plaats
te vinden (artikel 5.1.3.74id 2 onder b PMV). U dient aan te geven waaruit blijkt op
welke wijze het afstromend water van het parkeerterrein wordt afgevoerd denwel
wordt geinfiltfieerd in de bodem.
,
15. Verder adviseren wij u tijdens de bpuw het gebruik van stoffen of andere próducten
(bouwiraterialen}, in welke yorrn dan pok> te hebben, te gebruiken, te vervoeren of
op qftn' de bodern te brengen, waarvan redeiHkerwijs aangenomen kan worden, dat
ze de b^em verontreinigen of kunnen verontreinigen, zoveel mogelijk te beperken.
Opslag van nrateriaal, (bouw? m afvalstoffen) en materieel (gemotorlséerd) binnen
de touyi^iaats inoet pp een;gesloten verharding (stelom- of rijplaten) plaatsvinden.
Afcheeiogle.
16. De bouw van het hotel zal op een aithepiogievriendeiljke wijze plaatsvinden waardoor
de archeologische or^ergrotKl vrijwel niet wordt aangeta^ Gezien de ultkomsteii
van het archeologisch onderzoek en indien de bodemingrepen beperkt blijven tot
minder dan 500 m2 en niet dieper gaan dan 18m -t-NAP, is vervolgonderzoek niet
noodzakelijk.
17. Indien t^dens het bouwen toch rnpnurnenten (arch^Hogische resten), ais bedoeidin
artikel 1 van,de Monumentenwet 1^ worden gevonden, moeten de
werloaamh^en onmiddeiiilk wprden gestaakt. De vondA moet direct worden
gemeld aan de gemeente vyaaire ,en de Minister van OCW (Rijksdier^ voor het
Cultureel Erfgoed). De vergunninghouder lan worden verplicht om vervólgens
archeologisch oncterzoek uit te laten voeren door een archeologisch deskundige
vvaarmee wordt vastgesteld of de gevonden monumenten (archeologische resten)
moeten worden opgegraven of dat.technische maatregeten moeten worden getroffen
voor een duurzaam behoud^yan de, monumenten (archeologische resten) in de
bodem. De opzet van dit onderzoek alsmede (le door u ln te schakelen archeologisch
deskundige behoeven onze goedkeuring. De bouwwerkzaamheden mogen pas
worden hervat nadat wij daartoe hebben Ingestemd en dienen plaats te vinden onder
de door ons gestelde yooinyaarden.
Gebruik openbare ruimte
IS.De bestaande berm en jweg dienen tijdens werkzaamheden worden beschermd tegeri
tieschadiging. Voo^esteid wordt pm rijplaten te plaatsen. Schade aan de weg wordt
• aan u yerhaald.--Kip
19.,Na uitvoeren van de werkzaainheden dient het openbaar terrein weer in
oofsprpnkeiijke steat te worden hersteld, p ;
20. Er dienen; bCMpen,en schiictjes met de tekst^'^uitrit bouwverkeer" terhoogte van de
uitrit te Wórden geplaatst .
:
21. Bouwplaats inrichting en park^rvoorzieningen tijdens de bouw dient te worden
bespiuken metTtem avfeli 5 : i :
.
22. Indien de werkzaamheden buiten de. regutiere werkdagen en tijden plaatsvinden, dan
dierit.u op gronci van artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit ontheffing aan te vragen.

Riolarlngr; .
9. Aansluiting op gemeentelUke riolering. Öngeécht waterstaat vermeld in het
lioleringsplan op de vergunningst^ning wordt dé plaats waar de rïoleHng de
per^el^rens kruist feitelijk bepaald door team Civiel, 040-2282500. U moet tijdig
contact met hen opnemen om ervoor te zorgen dat uw Holering Juist wordt
aangelegd. Op die plaats mo^ debovenzijde van dé buis dp 50 cm brtdc^ Het '
maaiveld liggen. De kleur van de rioteringstkiizen is In géneente Waaire ydbr dè
hemelwater afVoer grijs en voor vullwater afvoer bruin. Cóntactpérsóon is de heer M.
van de Mortel van team Civid.^
v .
:

BtMtemoiulerzoeks

10. Het geheel aan onderzoeksresultaten geeft een góed beeld van de bódemkvvalltalt
van de locatie. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemdhderzoek
oonduderen w|J dat in de bovengrond op de ohderzoekdocabe en in Het grondwater
< plaatselijk sprake is van lichte verontreiniging. In de ondergrond z|Jn gëen '
verontreinigingen aangetoond. Op basis van de resultaten zUn er geen
beiemmerlngen aanwezig voor de bouw van eièn Bastirmhötd of wedging van het
bestemmingspian. De locatie is gelégemt)innen eëngróndwatërbeschemingógébled
en ter plaatse van een locatie waar in het diepe grondwater een pluim met Vluchtige
OrganoChioor-verbIndingen (VOCL's) aanwezig isi i
Indien werkzaamheden plaatsvinden dierter dan 3 m-mv moet eéh ohthefTlng '
aangevraagd worden in het leader van de= provihciaie millm verordening.
Het oppompen van grondwatte- mag niet zondermeer worden uitgevoerd tviih èi^ige
verontreiniging met VOCL's in hetdiepe grondwater.
Indien grond van de lootie wordt afgevoerd mèg deze niet zondermeer wórden '
toegepast bulten de locatie. Indien grond bukén de iocatlë'wórdt toegepast zal deze
onderzocht moeten worden conform Besluit bodemkw'alitéltr
De bodemkwaliteit vormt geen belerhmering vóór de gepiahde hleUwbóuw.
Opgemerkt wordt dat de grond die aigevóërd wórdt van de lóbadé niét zomaar mag
worden toegepast, bij afvoer van grónd van de locatie moet déze grónd gekeurd
worden middels een partijkeuring conform het rprótocól uit hiet Besluit bodemkwaliteit
Tevens wordt opgemö*kt dat indien er gebiónneerd nioét wórdëri er aanvulieridó
voorwaarden kunnen worden gesteld. Deze voorwaarden wóiden gesteld door het
team Civiel van de gemeente Waalre.
•
Brandweer.:':.:'
11. De aanbevelingen uit het rapport van tBP Sight,met kenmerk R046223il;00pÖi.wv
versie 0l_002 van 14 september dienen te worden mëegenornen iri de tioüw.'
Provinciale milieuverordening
12. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoedèn dat dóór zijn handeleh óf nalateh
de kwaliteit van het grondwater in een gebied dat ak:
grondwaterbeschermingsgebied is aangewezen, kan worden geschaad, is verpÜCht
dergelijk handelen achterwege te iateh.'Indien het hlérböóén génMmde achtenMege
laten redelijkerwijs niet kan worden gevmgd^ dienen ailé miaatregeien te wordéh
genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die schade te
voorkomen, dan wel indien die schade niet kan worden vóórkórhén, d«Èe zóveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken; ^
'
13. In geval van een verontreiniging of een direct dreigende véroritreiniging van het
, grondwater dient degene die de werkzaamheden veificht of dóét vèhichten, terstond
Gedeputeerde Staten en .de directeur van hét drinkwaterbedrijf té informefen;

HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK ZOALS BEDOELD IN ART.
2.1, EERSTE UO, ONDER A WABO
YWRSOiMFTEW
Aan dit onderdeel van de omgevingsvergunning verbinden wij de volgende voorschriften:

Atgenu^n.^

-ia?' -

.v-V'S" -

. :'

1. Aiie artikelen uit de éduwv«rot^ehing vandê.^enwebte Waalre 2Qlp.en uit het
Bouwbesluit 2012, die van toepassing z^n óp
gebouw mét omgév^rig, zijn voiiedig
en onverkort van toefM^ing.
• i2. Tijdens de uitdring van het wéi^ dienen de in het rob^ op efcmingCeny
t
aangegeven
bemerking(en) c.g. coirectieCs} alsiodahig uitgevoerd te worden.
3. Op grond van artikel 4.2 van de Bouwverordening van de gemeente Waalre 1010,
moét ü.ervoor zorgen dat de veiieetTde on^e>nhgsvergunnlng met teker^ingen en
bijlagen altijd op debouwlocatie aanwezig is. Ms êenpolitleambièhaar bf één rhét hèt
toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen belaste ambtenaar daar om vraagt,
moet deze altijd ter inzage worden gegeven.
4. Op grond van artikel 2.7 Mor moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden de volgende bescheiden bij uw toezichthouder worden
ingedimd:
• Bouwplaats Inrichting,
• Gegevens over kabels en leidingen,
• Nadere maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid van de gebruikers van de
aangelegen doorgaande wegen (verkeersplan),
• Palenplan,
• Statische berekening en tekening van de verdiepingsvloeren,
• Statische berekening en tekeningen van de staalconstructies.
5. Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning
niet met de activiteit bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag, op grond van
artikd 2.33 Wabo, de vergunning intrekken.
6. Indien de bouwactiviteiten langer dan 26 weken stiliiggen, kan het bevoegd gezag, op
grond van artikel 2.33 Wabo, de omgevingsvergunning intrekken.
Meidingspliclit
7. Een aantal zaken dient u minimaal drie dagen voordat u daar mee begint bij ons te
meiden zodat wij, als wij dat nodig vinden, kunnen komen controleren.
Dat zijn:
* Bij het begin van de bouwactiviteiten.
* Voordat grond- en funderingswerken worden uitgevoerd.
* Voordat een beton-, staal- of houtconstructie wordt gerealiseerd of gewijzigd.
* Als de bouw klaar Is.
U kunt dit melden bij uw toezichthouder per e-maii handhaving@waalre.nt of per
telefoon 040-2282500.
8. Op grond van artikei 4.4 van de Bouwverordening van de gemeente Waalre 2010
dient u voor het aangeven van het straatpeii en het uitzetten vande rooilijnen en/of
bebouwingsgrenzen op het bouwterrein, minimaal zes werkdagen voor het begin van
de bouwactiviteiten contact op nemen met uw toezichthouder.
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