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Zaakdossiernr.: Z 12.00139

O M G E VING S V E R G U N N I N G
Burgemeester en wethouders van Alphen Chaam:
gezien de op

2 september 2012

digitaal onder OLO-nummer

550907

ingekomen aanvraag voor een

omgevingsvergunning
Landgoed Ulvenhart B V

correspondentieadres

Heistraat 16, 4858 R L Ulvenhout A C

voor het project tot

het oprichten van erfgebouw t.b.v. logiesfunctie

op het perceel, kadastrale gemeente Chaam, sectie G, nummer 708
plaatselijk bekend Heistraat 18 te Ulvenhout A C
Overwegende, dat de activiteiten bouwen (art. 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht; Wabo), uitvoeren van werken/werkzaamheden (art. 2.1 lid 1 onder b Wabo) en
planologisch strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo) zijn aangevraagd volgens het
aanvraagformulier;
Dat in het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen-Chaam 2010", vastgesteld bij raadsbesluit van
22 februari 2011, aan de locatie Heistraat 16-18 de (enkel)bestemming "RecreatieVerblijfsrecreatie" is toegekend;
Dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) op 11 april 2012 alle plandel en
met de bestemming "Recreatie-Verblijfsrecreatie" heeft vernietigd (zaaknr. 201003878/1);
Dat het aangevraagde project in strijd is met het - als gevolg van voornoemde vernietiging door de
AbRS weer vigerende - bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad van
de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken op 23 december 1996;
Dat ter zake van de aangevraagde activiteit voor het uitvoeren van werken/werkzaamheden van de
zijde van het Waterschap Brabantse Delta per e-mail op 13 november 2012 is medegedeeld dat
tegen het project geen bezwaren bestaan, waarna de aangevraagde activiteit voor het uitvoeren van
werken/werkzaamheden is ingetrokken (zie ook de brief d.d. 14-11-2012, kenmerk
VY/JR/12U03367);
Dat op het aangevraagde project positief kan worden beslist met een afwijking van het
bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo;
Dat, ingevolge artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), een
verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist om voor het aangevraagde project
een omgevingsvergunning te kunnen verlenen;
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Dat door de gemeenteraad op 15 november 2012 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen is
vastgesteld;
Dat de gemeenteraad op 15 november 2012 tevens een categorie van gevallen heeň vastg esteld ex
artikel 6.5 lid 3 Bor, binnen welke categorie het aangevraagde project past;
Dat vanwege voornoemde besluitvorming door de gemeenteraad niet langer een verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist voor het aangevraagde project, gelet op het
bepaalde in artikel 6.5 lid 3 Bor;
Dat de aanvraag en de ontwerp-omgevingsvergunning met ingang van 21 december 2012
gedurende 6 weken ter inzag e zijn gelegd;
Dat op 30 januari 2013, geregistreerd onder nummer 13İ00157, een schriftelijke zienswijze is
ontvangen van A . F . M . van Ekert;
Dat het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 19 maart 2013 kennis
heeft genomen van de zienswijze en de inhoud daarvan;
Dat de aangevraagde bouwactiviteit is getoetst en dat, na een bijstelling ter zake van het
Bouwbesluit 2012, geen weigeringsgronden ex artikel 2.10 lid 1 Wabo aanwezig zijn;

BESLUITEN:

aan Landgoed Ulvenhart B V
voornoemd,
de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) en de
activiteit planologisch strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo) te verlenen, overeenkomstig
de onderstaande bij deze beschikking behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen en
overige bescheiden:
Digitaal ingediende stukken:
Aan vraagformu 1 i er
Ruimtelijke onderbouwing d.d. 30-8-2012
Advies- en onderzoeksrapport brandveiligheid d.d. 203-2013
Situatietekening met maatvoering d.d. 23-11-2012
Sondering en situatietekening plaats sondering
Overzicht Rc-waarden d.d. 12-6-2012
Statische berekening d.d. 2-7-2012
Bouwbesluitberekeningen d.d. 12-6-2012
Tekening blad B01 d.d. 13-2-2013
Tekening bladDOl d.d. 13-2-2013
Tekening blad D02 d.d. 13-2-2013
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Tekening CO 1 d.d. 3-7-2012
Tekening C02 d.d. 3-7-2012

Chaa

2012İ04067
2012İ04066

alsmede de onderstaande V O O R S C H R IF T E N te verbinden aan de omgevingsvergunning:

2.

3.

4.

Ten minste 3 weken vóór de start van de te bouwen constructieonderdelen dienen de
uitgewerkte constructietekeningen en -berekeningen van die onderdelen ter controle bij
het bouwtoezicht te worden ingediend;
Om een veilige ontvluchting mogelijk te maken, moeten alle verblijfsruimten en de
besloten ruimten waardoor gevlucht moet worden voorzien zijn van rookmelders, als
bedoeld in N E N 2555;
De noodverlichting moet 15 seconden na het uitvallen van de elektrische spanning
gedurende een tijd van 60 minuten een lichtopbrengst van 1 lux gemeten op vloer en
trap hebben;
De bestaande kippenschuur dient - zoals ook aangegeven in de aanvraag - volledig te
worden gesloopt, voor welke sloop een sloopmelding moet worden gedaan.

Alphen, 19 maart 2013
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creīan

drs.|H.W.S.M. Nuijten
burgemeester

ca. 1.368 n ť

ļ Inhoud (NEN2580):
; Oppervlakte (NEN2580):
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ca. 140 m

2

i Bouwkosten:

6

180.451,25

| Leg es (bouwactiviteit):

6

3.969,92
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