
 

 

 

 

 

ADVIESBLAD BIJ AANVRAAG 

OMGEVINGSVERGUNNING  

Doss.nr. : 2021/1047 

 

Locatie 

Botterstraat 6a te Huizen 

Omschrijving project 

Het realiseren van twee nieuwbouwwoningen. 

 

De aanvraag omvat de volgende activiteiten: 

- Bouwen: art. 2.1 lid 1 onder a Wabo. 

- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening: art. 2.1 lid 1 onder c Wabo. 

 

Bestemmingsplan 

De aanvraag valt onder het vigerende bestemmingsplan ‘Dorp’, vallende onder de bestemming ‘Bedrijf’. Het 

plan voldoet niet aan het bestemmingsplan. 

 

Toelichting strijdigheid: 

 

Afwijken van het bestemmingsplan ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo (uitgebreide buitenplanse afwij-
kingsbesluit) Artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo biedt de mogelijkheid van het bestemmingsplan af 
te wijken indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit 
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor deze aanvraag is een goede ruimtelijke onderbouwing inge-
diend, opgesteld door ‘ De Haan Bouwadvies’  te  Dodewaard, van 20 februari 2023, genaamd “ Ruimtelijke 

onderbouwing”. Deze onderbouwing is als bijlage bij dit besluit gevoegd en wordt geacht onderdeel uit te ma-

ken dit besluit. Hiermee kunnen wij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo voor uw 
activiteit afwijken van het bestemmingsplan.; 
 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 13 april 2023 ten behoeve van deze aanvraag omgevingsvergunning 

een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

 

 

Conclusie: 

Er is sprake is van een goede ruimtelijke ordening en er zijn geen belemmeringen, zowel uit functioneel als 

ruimtelijk oogpunt, die zich tegen het verlenen van medewerking verzetten. De omgevingsvergunning ‘Hande-

len in strijd met de regels ruimtelijke ordening en Bouwen’ art. 2.1 lid 1 onder c Wabo kan verleend worden met 

toepassing van de uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo.  

 

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:  

 

- Papierenformulier, ontvangen 16 december mei 2021; 

- NT-2_Plattegrond_kelder_A.pdf, 9 maart 2022; 

- NT-3_Begane_grond_A.pdf, ontvangen 9 maart 2022; 

- NT-5_Gevels_A.pdf , ontvangen 9 maart 2022; 

- NT-8_Details_1_en_2_A.pdf, ontvangen 9 maart 2022; 

- NT-9_Details_3_en_4_A.pdf, ontvangen 9 maart 2022; 

- NT-11_Berging_A.pdf, ontvangen 9 maart 2022; 

- 1.jpg, ontvangen 16 maart 2022; 

- 3.jpg , ontvangen 16 maart 2022; 

- 4.jpg. , ontvangen 16 maart 2022; 

- Ruimtelijke Onderbouwing  met bijlagen bouwplan Botterstraat 6a te Huizen 

- Bouwveiligheidsplan versie 6 februari 2023 
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Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

J. Boonen  

coördinator team vergunningen 
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Burgemeester en wethouders van Huizen, 

 

gezien de aanvraag van : Hedendaags Vastgoed 

wonende/gevestigd : Langestraat 21  

de gemeente : 1271 PZ Huizen 

 

ontvangen d.d. 16 december 2021, 

voor het project omschreven als: het realiseren van twee nieuwbouwwoningen op het perceel Botterstraat 6a 

te Huizen, waarbij ten behoeve van de realisering van het hiervoor genoemde project een                               

omgevingsvergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten: 

- Bouwen: art. 2.1 lid 1 onder a Wabo. 

- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening: art. 2.1 lid 1 onder c Wabo. 

 

Gelet op de artikelen 2.10, lid 2 en 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo van de Wet algemene bepalingen  

omgevingsrecht, gezien het besluit van de Raad van 13 april 2023 tot afgifte van een verklaring van geen 

bedenkingen Omgevingsrecht, gezien de ruimtelijke onderbouwing van d.d. 20 februari 2023, 

overwegende dat tijdens de tervisielegging van het ontwerpbesluit wel/geen zienswijzen zijn kenbaar  

gemaakt, 

 

gelet op de artikelen 2.1, 2.2, 2.4, lid 1, 2.22 en 2.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 4.1 

t/m 4.4 van het Besluit omgevingsrecht, inclusief de daaruit voortvloeiende regels in de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht, 

b e s l u i t e n 

 

- vergunning te verlenen onder de op de bijbehorende bijlage vermelde voorschriften, overeenkomstig de bij 

dit besluit behorende, door of namens hen gewaarmerkte bescheiden. 

 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

J. Boonen  

coördinator team vergunningen 
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Voorschriften:  

 

Activiteit afwijken van bestemmingsplan (buitenplanse) 

- Het is niet toegestaan het bouwwerk anders te gebruiken / te bouwen dan in de aanvraag is aangegeven. 

- Schade aan de openbare ruimte, ten gevolge van de werkzaamheden, wordt op kosten van de               

vergunninghouder hersteld. 

 

Constructief 

- Aangezien de constructie nog niet volledig is ingediend, dient u voor de uiteindelijke beoordeling zorg te 

dragen voor het tijdig, doch minimaal 3 weken voor de start van de bouw, indienen van de volgende      

bescheiden: 

- Definitieve constructieberekening en -tekeningen onderbouw (UO-niveau) 
- Definitieve constructieberekening en -tekeningen bovenbouw (DO-niveau) inclusief stabiliteitsbere-

kening HSB-wanden 

 

  Bodem 

- Er is sprake van een ernstige verontreiniging met asbest. Die verontreiniging moet worden gesaneerd    

voordat de locatie verder kan worden ontwikkeld. 

- De initiatiefnemer moet bij het bevoegd gezag (provincie, OFGV) een saneringsplan indienen ter                  

goedkeuring. Pas na goedkeuring door de provincie mag worden gestart met de sanering. 

- Als die goedkeuring er is en er is geen sprake meer is van risico’s voor de volksgezondheid, mag gebruik 

worden gemaakt van een bouwvergunning. 

 

 

 
 

 

 

 


