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Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

Documentnummer: D-19-1931360

Aanvraag

Wij hebben op 17 mei 2019 een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Zonnepark Dordrecht Wieldrechtse Zeedijk B.V., met omschrijving: 
"Zonnepark Wieldrechtse Zeedijk".

Deze aanvraag gaat over de locatie: Rijksstraatweg ong. Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, 
sectie V nr. 722. Wij hebben deze aanvraag geregistreerd onder nummer: Z-19-353932

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:
 Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
 Werk of werkzaamheden uitvoeren (art. 2.1, lid 1 onder b Wabo)
 Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)
 Roerende zaken opslaan (art. 2.2, lid 1 onder j Wabo)

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met 
hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Beoordeling Integriteit 

Voor het project is de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur (wet Bibob) van 
toepassing. Ten behoeve van de toetsing van de integriteit van de aanvrager en houder van de 
omgevingsvergunning wordt er getoetst aan de wet Bibob. 
Deze toetsing dient positief te zijn afgerond alvorens de definitieve beschikking kan worden opgesteld.

Beschikking vergunningvrij gedeelte

Wij hebben besloten om de omgevingsvergunning niet te verlenen voor de volgende activiteit:
 Roerende zaken opslaan (art. 2.2, lid 1 onder j Wabo)
Voor deze activiteit is namelijk slechts omgevingsvergunning vereist als dit in een provinciale of gemeentelijke 
verordening is bepaald. Een dergelijke verordening of bepaling bestaat niet voor deze aanvraag. 
Wij kunnen daarom geen vergunning verlenen voor deze door u aangevraagde activiteit.
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Beschikking

Wij hebben, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), besloten om aan de aanvrager voor de in de aanvraag aangegeven locatie(s) omgevingsvergunning te 
verlenen voor de volgende activiteiten:
 Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
 Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)
 Werk of werkzaamheden uitvoeren (art. 2.1, lid 1 onder b Wabo)

Wij hebben voorts besloten om de daarbij benodigde buitenplanse afwijkingsprocedure (art. 2.12 lid 1, sub a 
onder 3º Wabo) te verlenen zoals die is opgenomen in de activiteitgebonden bijlage.

Het vergunde plan of project kan als volgt worden omschreven:
Het aanleggen van een zonneweide, ten behoeve van het opwekken van zonne-energie.

Bijlagen

Wij hebben ons besluit gebaseerd op de bij de aanvraag ingediende stukken. In bijlage A zijn de stukken vermeld 
die onderdeel uitmaken van deze beschikking.

Naast dit generieke deel van de beschikking hebben wij voor elke beoordeelde activiteit een bijlage gemaakt 
(bijlage B en volgenden). In die bijlagen zijn de activiteitgebonden overwegingen beschreven en zijn, voor zover 
van toepassing, de activiteitgebonden voorschriften, verplichtingen en mededelingen opgesomd.

Al deze bijlagen zijn onderdeel van deze beschikking.

Procedure

Voorbereidingsprocedure
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens 
paragraaf 3.3. van de Wabo moet worden gevolgd. 
De beschikking is daarom voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb.

Advies over de aanvraag
Op grond van artikel 6.2 van het Bor, is de Welstandscommissie aangewezen als adviseur. Wij hebben het advies 
van deze adviseur ontvangen en in de beschikking verwerkt.

Volledigheid aanvraag
De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning 
moeten worden ingediend.
Bij indiening van de aanvraag waren die stukken in voldoende mate aanwezig.

Ontwerpbeschikking
Tussen 14 oktober en 25 november 2019 heeft het ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder 
in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. 
Van deze gelegenheid is wel/geen (PM) geen gebruik gemaakt.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/volledig/#Hoofdstuk2_23_Artikel212
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/volledig/#Hoofdstuk2_23_Artikel212
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Inwerkingtreding definitieve beschikking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag nadat de beschikking 
overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Awb ter inzage is gelegd.

Beroep instellen

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze 
ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam). Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan 
griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het 
indienen van een  beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Heeft men er veel belang bij dat dit 
besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een  beroepschrift heeft ingediend, de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) 
verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek 
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Op grond van paragraaf 2.6 en 5.4 van de Wabo bestaat de bevoegdheid om deze beschikking geheel of 
gedeeltelijk in te trekken of de aan deze beschikking verbonden voorschriften te wijzigen.
In de activiteitgebonden bijlage(n) hebben wij daarover, voor zover relevant, nadere informatie opgenomen.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht,
namens dezen,

ing. G.G. van der Waal
manager Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: XX XX XX
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Bijlage A Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag 
die is geregistreerd onder nummer: Z-19-353932

Gegevens en bescheiden
Onderstaande stukken maken onderdeel uit van deze beschikking. Omdat deze stukken bij u bekend en 
aanwezig zijn, worden deze niet gewaarmerkt en niet met de beschikking meegezonden.
De stukken die bij de behandeling van de aanvraag zijn vervallen, zijn vervangen of niet ter zake doen, worden 
hieronder niet vermeld.

 Aanvraagformulier, d.d. 17 mei 2019.
 Ruimtelijke onderbouwing "Zonneweide Wieldrechtse Zeedijk, P01135_3, d.d. 23 augustus 2019.
 Memo van de Landschappelijke inpassing zonneweide, september 2019.
 Tekeningen van de Landschappelijke inpassing zonneweide, september 2019.
 Schets van BRO, P01135, d.d. augustus 2019.
 Ontwerptekening IBVOGT, 2859.M4.001.0.F, d.d. 5 februari 2019.
 Ontwerptekening transformator IBVOGT, 2859.M4.013.2.0, d.d. 5 februari 2019.
 Generiek gegevensblad zonnepaneel IBVOGT, 2859.M4.019.4.0, d.d. 5 februari 2019.
 Tekening onderbouw voor de zonnepanelen IBVOGT, 2859.M4.018.4.0, d.d. 5 februari 2019.
 Tekening Inverter/ AC Combiner Box IBVOGT, 2859.M4.015.3.0, d.d. 6 februari 2019.
 Tekening Inkoop station 2859.M4.022.3.A, d.d. 6 februari 2019.
 Tekening hek/ stalen poort 2859.M4.016.3.0, d.d. 5 februari 2019.
 Tekening transformator, hekwerk en onderbouw 2859.M4.023.3.0, d.d. 6 februari 2019.
 Tekening Container voor reserveonderdelen 2859.M4.021.3.0, d.d. 5 februari 2019.
 Reflectieonderzoek ROM3D, d.d. 30 juli 2019.
 Bijlagen reflectieonderzoek, d.d. 30 juli 2019.
 Informatievoorziening & participatieplan, d.d. mei 2019.
 Memo maatregelen met betrekking tot brand opgesteld door Greensolver.
 Memo van de volgende stakeholders; Air Liquide, Evides, Rijkswaterstaat, Stedin, Tennet en Waterschap 

Hollandse Delta.
 Memo beoordeling stikstofdepositie, Lievense Adviseurs, d.d. 16 september 2019.
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Bijlage B Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-19-353932

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, 
verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Bouwen  (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Deze activiteit gaat over het plaatsen van zonnepanelen en een perceelafscheiding en het bouwen van drie 
transformatorstations en een inkoopstation voor netaansluiting. 

Overwegingen

BOUWBESLUIT
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Naar ons oordeel 
is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

BESTEMMINGSPLAN
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan. De activiteit 'Planologisch afwijken' maakt 
daarom onderdeel uit van deze aanvraag.
Uit de beoordeling van die activiteit blijkt dat de strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden weggenomen.

BOUWVERORDENING
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan de geldende Bouwverordening. Naar ons 
oordeel is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde 
voorschriften.

REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND
De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij op 29 juli 2019 voor advies voorgelegd aan de 
Welstandscommissie. Deze commissie is van oordeel dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop 
de aanvraag betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten 
ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. 
Wij hebben ingestemd met het advies van de Welstandscommissie.
 
CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.
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Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 
gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking. In verband met deze beschikking is 
daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden dient u ter goedkeuring een bouwveiligheidsplan 
in te dienen. 

3. Tijdens de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden zijn de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op 
het terrein aanwezig:
a. de omgevingsvergunning voor het bouwen,
b. het veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 Bouwbesluit;

4. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden wordt begonnen, dient dit 
schriftelijk te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-19-353932.

5. Om extra uitstoot van stikstof tijdens de uitvoering te reduceren dient het materieel dat gebruikt wordt tijdens 
de bouw elektrisch aangedreven te zijn. 

6. Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, dient dit schriftelijk 
te worden gemeld. Deze melding doet u per e-mail aan: bouw-sloop@ozhz.nl of per post aan: 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, t.a.v. Unit Integraal Toezicht A en B, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Natuurlijk vermeldt u daarbij ons registratienummer: Z-19-353932

7. Het bouwwerk waarvoor vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen zolang die 
'gereed melding' niet schriftelijk is gedaan.

8. Hinder (als bedoeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit) zoals het veroorzaken en/of het verspreiden van 
stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. 
Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld.

mailto:bouw-sloop@ozhz.nl
mailto:bouw-sloop@ozhz.nl
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Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het 
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking.

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met 
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het 
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Wij adviseren u om 
uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz. Ook de gemeente kan 
onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelf de plicht om na te 
gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

3. Deze vergunning sluit niet in en loopt in geen enkel opzicht vooruit op de vergunning of melding die u 
mogelijk nodig heeft voor werkzaamheden in de buurt van een dijk, water of een weg in beheer van het 
Waterschap. Voor is formatie hierover gaat u naar de website van Waterschap Hollandse Delta: 
www.wshd.nl of u neemt contact op met het waterschap: telefoon (0900) 200 5005 of email 
2005005@wshd.nl

4. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. 
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden 

nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of 

worden nageleefd.

5. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verband houdende (bouw)werkzaamheden, voldoen
aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag
omgevingsvergunning is al aan veel van die voorschriften beoordeeld. Toch blijven er nog voorschriften
over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden beoordeeld. Dit betekent dat het uw
verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met 
de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in 
afwijking van de verleende omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

6. Het is verstandig om uw bouwplan in een vroeg stadium te bespreken met kabel-, leiding- en
grondbeheerders. U kunt hierover bijvoorbeeld contact opnemen met het Kadaster, KLIC(WION).
 

7. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het 
verboden is om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te 
beschadigen en te verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. 
Dat betekent dat u hiermee bij de (bouw)werkzaamheden tijdens de seizoensgebonden broedperiode 
rekening dient te houden.

http://www.wshd.nl/
mailto:2005005@wshd.nl


8

8. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van 
de (ontgravings- c.q. bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met de gemeente:
Cluster Wijken, team Bereikbaarheid, telefoon 14 078. Voor het in gebruik nemen van de openbare 
ruimte heeft u een APV-vergunning "gebruik openbare ruimte" nodig. U vraag deze aan via de website 
van de gemeente Dordrecht.

9. Voor overige inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact 
worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585.
U vraagt dan naar de Unit Integraal Toezicht.
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Bijlage C Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is 
geregistreerd onder nummer: Z-19-353932

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, 
verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Planologisch afwijken  (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Deze activiteit gaat over het wijzigen van het bestemmingsplan omdat de huidige "agrarische" bestemming niet 
voorziet in de bouw van een zonnepark. 

Overwegingen

BESTEMMINGSPLAN
- De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan "Rijksweg A16-N3". 
- De aanvraag valt binnen de bestemming "Agrarisch" met de dubbelbestemmingen "Leiding – 

hoogspanningsverbinding" en Leiding – Leidingstrook en gebiedsaanduiding "Veiligheidszone – vervoer 
gevaarlijke stoffen.

- De aanvraag is in strijd met de bestemming "Agrarisch" omdat met de ontwikkeling van de zonneweide 
sprake is van een bedrijfsfunctie, niet zijnde een grondgebonden agrarische bedrijfsuitoefening.  

- In het bestemmingsplan is geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen om medewerking te 
verlenen aan de bouw van de zonneweide.

- Medewerking is mogelijk met toepassing van een buitenplanse afwijkingsprocedure conform artikel 2.12, 
eerste lid, sub a 3º van de Wabo.

BEVOEGDHEID AFWIJKEN
- Met gebruikmaking van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3º van de Wabo kan worden afgeweken van het 

bestemmingsplan indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

MOTIVERING AFWIJKEN
- De aanvraag past binnen de kaders van de Structuurvisie Dordrecht 2040, gelet op de 

duurzaamheidsdoelstellingen, waaraan het initiatief een bijdrage levert, alsmede de locatie langs de A16 en 
de spoorlijn. De ligging van onderhavig besluitgebied is dusdanig geen vrije uitzichten in het 
polderlandschap niet aangetast worden.   

- Voor de aanvraag geldt dat de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, geen 
wijziging voorziet op structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart.

- De invloed van het voorliggend bouwplan op de omgeving wordt vanuit stedenbouwkundig en vanuit 
ruimtelijk oogpunt passend geacht. De ruimtelijke onderbouwing laat zien dat er geen heel grote invloeden 
van de voorgestelde wijzigingen te verwachten zijn. Wij kunnen akkoord gaan met deze onderbouwing.  

- Naar ons oordeel is er in voldoende mate aangetoond dat de aanvraag geen negatieve invloed heeft op de 
ruimtelijke kwaliteit.

- De aanvrager heeft op 23 september 2019 de anterieure overeenkomst getekend.

CONCLUSIE
Naar ons oordeel bestaat er hiermee voldoende grond om, met toepassing van de ons gegeven 
afwijkingsbevoegdheid, medewerking te verlenen aan deze activiteit van de aanvraag omgevingsvergunning.
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Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 
gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het 
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn (6 weken) voordat u van deze 
omgevingsvergunning gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking.

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met 
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het 
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.
Wij adviseren u om uw plan of project te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz. 
Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning 
zelf de plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn.

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;
- niet overeenkomstig de vergunning of ontheffing is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden

nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning of ontheffing als zodanig geldende algemene regels niet zijn of 

worden nageleefd.
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Bijlage D Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd 
onder nummer: Z-19-353932

In deze bijlage worden de activiteitgebonden overwegingen met de daarbij behorende voorschriften, 
verplichtingen en/of mededelingen vermeld voor de activiteit:

Werk of werkzaamheden uitvoeren  (art. 2.1, lid 1 onder b Wabo)

Deze activiteit gaat over het aanleggen van onderhoudspaden.

Overwegingen

BESTEMMINGSPLAN
 De aanvraag en de daarbij ingediende stukken hebben wij getoetst aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan "Rijksweg A16-N3". 
 De aanvraag valt binnen de dubbelbestemming " Leiding - Hoogspanningsverbinding". 
 Voor deze bestemming geldt vergunningsplicht voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden om het 

belang van de leidingen niet te schaden.
 Dat er in het gevolg van regels in het bestemmingsplan een schriftelijk advies is aangevraagd bij de 

beheerder van de hoogspanningsverbinding.
 De beheerder geen bezwaren heeft tegen het voorliggend plan en dit schriftelijk heeft medegedeeld. 
 Gelet op het bovenstaande past de aanvraag naar ons oordeel binnen de aangegeven bestemming en 

voldoet de aanvraag aan de daarbij gegeven regels.

CONCLUSIE
Er bestaat, gelet op het voorgaande, geen grond om omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Verplichtingen Onderstaande regels staan in de wetten en regels waarop deze beschikking is 
gebaseerd. Deze hebben rechtstreekse werking.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Het project moet worden uitgevoerd overeenkomstig de stukken die deel uitmaken van de beschikking.

2. Bij uitvoering van de werkzaamheden dient u, met betrekking tot de boven- en ondergrondse leidingen, 
de door de leidingbeheerders aangegeven spelregels en adviezen in acht te nemen. 



12

Mededelingen Onderstaande informatie is belangrijk in verband met deze beschikking of het 
gebruik daarvan. U dient daarmee rekening te houden.
In verband met deze beschikking is daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk.

1. Wij adviseren u om rekening te houden met de beroepstermijn voordat u van deze omgevingsvergunning 
gebruik maakt. Beroep kan namelijk leiden tot vernietiging van deze beschikking.

2. Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met 
eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het 
veroorzaken van onrechtmatige hinder met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico.

3. De vergunning voor deze activiteit kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken. Dit kan onder meer indien:
- de vergunning of ontheffing ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
- niet overeenkomstig de vergunning is of wordt gehandeld;
- de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;
- de voor de houder van de vergunning als zodanig geldende algemene regels niet zijn of worden 

nageleefd.

4. Wij vragen uw aandacht voor de Wet natuurbescherming. In artikel 3.1 van die wet staat dat het verboden is 
om van nature in Nederland in het wild levende vogels (van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn) opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen te beschadigen en te 
verstoren, of nesten van vogels weg te nemen. Dat betekent dat u hiermee bij de (aanleg)werkzaamheden 
tijdens de seizoensgebonden broedperiode rekening dient te houden.

5. Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kan contact worden 
opgenomen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoon (078) 770 8585. U vraagt dan naar de Unit 
Integraal Toezicht.

 


