Ontwerp Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben op 05 maart 2012 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen van Albert Heijn Kaatsheuvel voor het realiseren van een
aanbouw t.b.v. inpandig laden en lossen en het vergroten van het parkeerterrein op het perceel
Gasthuisstraat 124 te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als gemeente Loon op Zand, sectie L,
nummer 02146. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-20120542.
Besluit
Het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving, daartoe bevoegd krachtens het besluit
van 8 november 2011, besluit namens het college van burgemeester en wethouders, gelet op
artikel 2.1, eerste lid, onder a en artikel 2.10, artikel 2.12 eerste lid onder a sub 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.
De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en
bijlagen deel uitmaken van de vergunning en dat voldaan wordt aan de voorwaarden als
opgenomen in de bijlage “Het (ver)bouwen van een bouwwerk” en “het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening”.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit bouwen en voor het handelen in strijd
met regels van ruimtelijke ordening.
Het gaat hierbij om het realiseren van een aanbouw t.b.v. inpandig laden en lossen en het
vergroten van het parkeerterrein op het perceel Gasthuisstraat 124 te Kaatsheuvel.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen en is derhalve getoetst aan artikel 2.10, eerste
lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het
Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht.
Overwegingen
Activiteit bouwen
Het plan is getoetst aan het bouwbesluit 2003 en de bouwverordening van de gemeente Loon op
Zand. Het plan voldoet aan deze beleidsstukken. Daarnaast is de activiteit ook getoetst aan de
redelijke eisen van welstand. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft, is niet in strijd met de redelijke eisen van welstand, zoals neergelegd in de
gemeentelijke welstandnota.

Activiteit handelen in strijd met de ruimtelijke ordening
Het plan is in strijd met het bepaalde in het vigerende bestemmingsplan Heikant-Gasthuisstraat. De
gronden waarop de aanbouw en het parkeerterrein zullen worden gerealiseerd zijn respectievelijk
aangeduid als “verkeersdoeleinden en woondoeleinden”. Gronden aangeduid als verkeersdoeleinden
zijn bestemd voor afwikkeling van het verkeer met daarbij behorende voorzieningen. De als
woondoeleinden aangeduide gronden zijn bestemd voor wonen waarop hoofdgebouwen, bijgebouwen,
bouwwerken geen gebouwen en tuinen en erven zijn toegestaan.
Door middel van een adequate ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er sprake is van een
ruimtelijk aanvaardbare ontwikkeling. Daarom is middels een projectafwijkingsprocedure medewerking
aan dit plan verleend.
Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde
omgevingsvergunning.
Bijgevoegde documenten
De volgende gewaarmerkte documenten zijn in de bijlage opgenomen en behoren bij dit besluit:

Brief Vastgoed Den Hartog B.V. d.d. 2 september 2011 inzake uitbreiding;

Bestektekeningen blad Ter-10 d.d 02-12-2011, bladen 1001,1002,1003 en 1004 d.d. 29-112011 met stempeldatum ontvangst 22 februari 2012;

Statische berekening d.d. 07-09-2010 en aanvullende /gewijzigde statische berekening d.d.
18-11-02011;

Adequate ruimtelijke onderbouwing d.d. 24-04-2012;

Voorschriften m.b.t. “Het (ver)bouwen van een bouwwerk”.
Bezwaarclausule
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
Een belanghebbende bij dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Loon op Zand, te richten
aan burgemeester en wethouders van Loon op Zand, postbus 7, 5170 AA in Kaatsheuvel.
Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

de naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

de reden(en) van het bezwaar;

ondertekening.
Ook moet, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt worden
bijgevoegd.
Een bezwaarschrift schorst echter niet de werking van het besluit.

Als onverwijlde spoed dat vereist kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien een
voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda,
sector bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA in Breda.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen.

Kaatsheuvel, 8 mei 2012
Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand,
namens deze,
Het hoofd van de Afdeling Vergunningen en Handhaving,

J.M. Visser

Het (ver)bouwen van een bouwwerk
Voorschriften
Algemeen
Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de
Bouwverordening van de gemeente Loon op Zand en de krachtens die regelingen gestelde nadere
regels.
De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie
aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage
worden gegeven.
Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw
wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning
intrekken.

Meldingsplicht
De volgende werkzaamheden dient u te melden aan de heer van Hees of de heer van Baal, beide
toezichthouder op de afdeling Vergunningen en Handhaving.
Zij zijn telefonisch bereikbaar of via email:
De heer van Hees
De heer van Baal
0416 – 289 314
0416 – 289 284
h.vanhees@loonopzand.nl
e.vanbaal@loonopzand.nl
Werkzaamheid

Wanneer

Aanvang van het werk (inclusief
ontgravingswerkzaamheden)

uiterlijk 2 dagen voor de start van het werk

Aanvullen van de grond

uiterlijk 2 dagen voor aanvang

Grondverbeteringswerkzaamheden

uiterlijk 2 dagen voor aanvang

Leggen van de fundering

uiterlijk 2 dagen voor aanvang

Storten van beton

uiterlijk 2 dagen voor aanvang

Leggen van de vloeren

uiterlijk 2 dagen voor aanvang

Gereedkomen van kapconstructie

uiterlijk 2 dagen voor aanvang

Einde van de werkzaamheden

uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

