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Onderwerp Projectomgevingsvergunning 

Projectomgevingsvergunning 

Beste heer Duking, 

U heeft op 17 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij ons 

ingediend voor het plaatsen van een warmtebuffer en het aanpassen van het 

bestaande hek op het perceel hoek A.C. Verhoefweg/Symfonielaan (kadastraal 

Jutphaas sectie G, nummers 879 & 4343) te Nieuwegein. Deze brief is ons 

positieve besluit op uw aanvraag. 

Wij adviseren u om dit besluit aandachtig door te nemen. U kunt o.a. lezen wat 

ons besluit precies inhoudt en welke voorschriften van toepassing zijn. Die 

voorschriften kunnen betrekking hebben op gegevens die u nog moet indienen 

voordat u met de werkzaamheden mag beginnen. Wilt u bij het indienen van de 

gevraagde gegevens verwijzen naar ons kenmerk? Bij voorbaat dank hiervoor. 

Op de laatste pagina van dit besluit leest u o.a. wanneer u mag starten met de 

uitvoering. Deze vergunning is niet direct na ontvangst uitvoerbaar. 

We hebben onder het kopje AANDACHTSPUNTEN o.a. enkele verplichtingen 

opgenomen die u heeft voorafgaande en tijdens de uitvoering van uw project. 

Houdt u daar tijdig rekening mee? 

Tegen dit besluit staan beroepsmogelijkheden open. Tevens bestaat de 

mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen. Meer informatie 

hierover vindt u op de laatste pagina van dit besluit. 

Verderop in dit besluit leest u het totaalbedrag aan leges dat wij in rekening 

brengen voor dit besluit. Wilt u meer informatie over dit besluit? Neemt u dan 

gerust contact op met uw contactpersoon Jeroen van Nistelrooy via de gegevens 

in het briefhoofd. 

mailto:j.vannistelrooy@nieuwegein.nl
www.nieuwegein.nl
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BESLUIT 

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlenen wij hierbij 

voor het aangevraagde project een omgevingsvergunning voor de activiteiten: 

• bouwen (art. 2.1, lid 1, sub a) 

• planologisch afwijken, “projectomgevingsvergunning” (art. 2.1, lid 1, sub c) 

conform NL.IMRO.0356.OVZH2022001-VA02 

VOORSCHRIFTEN 

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften en beperkingen: 

1. De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd conform dit besluit, 

inclusief de hierin opgenomen voorschriften en de bij dit besluit behorende, 

gewaarmerkte stukken. 

2. Dit besluit en alle hierbij behorende stukken moeten tijdens de uitvoering 

van de aangevraagde activiteiten aanwezig zijn en op verzoek aan het 

gemeentelijke toezicht ter inzage worden gegeven. 

3. Er dient gehandeld te worden overeenkomstig de conclusies uit hoofdstuk 6 

van de Quickscan Wet natuurbescherming (zie bijlage 4e). 

4. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de onderstaande 

aanvullende gegevens zijn goedgekeurd. De genoemde gegevens moeten 

uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter 

controle worden ingediend bij afdeling Ruimtelijk Domein, bij voorkeur via 

het Omgevingsloket Online (OLO). 

a. Uitgewerkte werktekeningen met bijbehorende (detail)tekeningen. 

b. Een bouwveiligheidsplan als bedoeld in afdeling 8.1 waaruit blijkt welke 

maatregelen u neemt ter voorkoming van een onveilige situatie of voor de 

gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder. Zie voor de minimale inhoud 

van het bouwveiligheidsplan artikel 8.7 van het Bouwbesluit. Zie in dit 

kader tevens algemeen aandachtspunt 3 in dit besluit over de BLVC-

regeling Nieuwegein. 
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PROCEDURE OP HOOFDLIJNEN 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

1. De aanvraag is door ons ontvangen op 17 juni 2021. 

2. Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure (§ 

3.3 Wabo). 

3. De aanvraag voldeed aanvankelijk niet aan de indieningseisen zoals 

opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en/of de 

relevante gemeentelijke verordeningen. Op 23 juni 2021 hebben wij om 

aanvullende gegevens verzocht. Op 19 juli 2021 hebben wij de gevraagde 

gegevens ontvangen. De wettelijke afhandeltermijn is met de tussenliggende 

periode opgeschort. 

4. Ten behoeve van een aangevraagde project is een voortraject doorlopen, 

inclusief meerdere participatiesessies, informatiemomenten en tevens 

besluitvorming door de gemeenteraad. De overwegingen die zijn opgenomen 

in dit ontwerpbesluit en de bijlagen die daarbij worden vermeld, geven een 

overzicht van het voortraject. 

5. Het college heeft op 1 februari 2022 besloten om het ontwerpbesluit zes 

weken ter inzage te leggen. Het ontwerpbesluit is in het kader van de 

voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) gepubliceerd en zes weken ter 

inzage gelegd van 10 februari tot en met 23 maart 2022 om een ieder in de 

gelegenheid te stellen, mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen naar voren 

te brengen. Van deze gelegenheid is door één persoon gebruik gemaakt. Op 

31 december 2021 en 7 februari 2022 zijn voorafgaand aan de ter inzage 

periode per e-mail reacties ingediend door actiecomité BUZ. Die twee 

reacties zijn ook als zienswijze tegen het ontwerpbesluit beschouwd. Zie 

verder de overwegingen die in dit besluit zijn opgenomen. 

6. Wij hebben dit besluit genomen binnen de wettelijke afhandeltermijn. 

7. Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op 

www.officielebekendmakingen.nl. 

8. De volgende bestuursorganen ontvangen een afschrift van dit besluit: 

- Provincie Utrecht 

- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

- Nederlandse Gasunie 

- Stedin 

- Brandweer Veiligheidsregio Utrecht 

- Regionale Uitvoeringsdienst RUD 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
www.officielebekendmakingen.nl
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OVERWEGINGEN 

1. De aanvraag van Eneco betreft het realiseren van een warmtebuffer nabij het 

warmteoverdrachtstation (WOS) bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. 

De buffer speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van het warmtenet. 

Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan tijdelijk 

worden opgeslagen in de buffer. Door dit te doen dichtbij het Nieuwegeinse 

net voor stadswarmte, kan spaarzamer worden omgegaan met opgewekte 

warmte. Pieken in de warmtevraag (‘s ochtends als gedoucht wordt en als de 

verwarming aan/hoger wordt gezet) worden duurzamer opgevangen dan de 

huidige werkwijze waarbij inzet van gasketels noodzakelijk is tijdens de 

piekvraag. Zo wordt op korte termijn gas bespaard en op langere termijn 

verdere verduurzaming van het warmtenet mogelijk gemaakt. 

2. De buffer is cilindervormig en wordt gevuld met water. De uitwendige 

diameter bedraagt 18,1 meter. De bovenzijde van de cilinder heeft een ligt 

hellende vorm. Het hoogste punt in het midden is 18,9 meter hoog. Aan de 

buitenrand is de cilinder 18,1 meter hoog. Op de buitenrand wordt een railing 

geplaatst waarmee de bouwhoogte van het bouwwerk aldaar op 19,3 meter 

uitkomt. Omdat de buffer niet toegankelijk is, is sprake van een bouwwerk 

en niet van een gebouw. Het hekwerk rondom de buffer krijgt een hoogte 

van ca. 2,8 meter. 

3. De locatie is gelegen in het gebied waarvoor de Beheersverordening 

Zuilenstein-Huis de Geer sinds 5 maart 2018 van kracht is. De locatie heeft 

twee bestemmingen. De bestemming ‘nutsdoeleinden’ is gegeven aan het 

perceel dat momenteel in eigendom is van Eneco. Het omliggende perceel is 

momenteel van gemeente Nieuwegein en heeft de bestemming 

‘groenvoorzieningen’. De buffer en het hekwerk vallen grotendeels op de 

bestemming ‘groenvoorzieningen’ en ook voor een beperkt deel op de 

bestemming ‘nutsdoeleinden’. 

4. Op de bestemming ‘nutsdoeleinden’ geldt voor erfafscheidingen een 

maximale hoogte van 2 meter en voor overige bouwwerken een maximale 

hoogte van 3 meter. Het aangevraagde plan is hiermee in strijd. 

5. De gronden met de bestemming ‘groenvoorzieningen’ zijn bestemd voor 

groenvoorzieningen en recreatief medegebruik. Ten dienste van die 

bestemming zijn bouwwerken van maximaal 10 meter hoog toegestaan. Een 

hekwerk en buffer zijn niet ten dienste van die bestemming, en de buffer 

heeft voorts een grotere hoogte. Het aangevraagde plan is dus strijdig. 

6. Een aanvraag voor een bouwactiviteit die strijdig is met het planologische 

kader (in dit geval de beheersverordening) beschouwen wij als een verzoek 

om af te wijken van dat kader (artikel 2.10, lid 2, Wabo). 
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7. De omgevingsvergunning kan worden verleend op basis van artikel 2.12, lid 

1, onder a, onder 3° van de Wabo, op basis van een goede ruimtelijke 

onderbouwing. 

8. Voor het besluiten op de aanvraag is geen verklaring van geen bedenkingen 

vereist van de gemeenteraad omdat het project valt binnen de categorieën 

die zijn opgenomen in de ‘Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen 

Nieuwegein 2019’ (raadsbesluit 2019-214). Het project sluit in principe aan 

bij de beleidskader ‘Nieuwegein energieneutraal’ en het Grondbeleid maar 

vanwege de omvang en de ruimtelijke impact heeft het college begin 2021 

besloten om het principebesluit toch aan de gemeenteraad voor te leggen. 

9. Voorafgaand aan het principebesluit is ingezet op communicatie en overleg-

/participatiesessies met de omgeving over het ontwerp en de ruimtelijke 

inpassing. Een overzicht hiervan is opgenomen als bijlage bij het raadsbesluit 

dat op 4 maart 2021 is genomen (raadsnummer 2021-006, zie bijlage 10). 

10. Voorafgaand aan het besluit van de raad is op 25 februari 2021 een petitie 

overhandigd namens actiecomité BUZ (Buffer Uit Zicht) en ca. 240 

medeondertekenaars. Deze petitie is, evenals een mailbericht van 

buurtbewoners, ter kennisname naar de gemeenteraad meegezonden zodat 

zij dit heeft kunnen meenemen in haar voornoemde besluit van 4 maart 

2021. Actiecomité BUZ is per brief van 8 juni 2021 in kennis gesteld van de 

stand en verdere gang van zaken. 

11. Tijdens de voornoemde raadsvergadering heeft het college toegezegd om de 

mogelijkheden voor de exacte locatiekeuze van de warmtebuffer te toetsen, 

inclusief de ‘locatie McDonalds’ en de resultaten aan de gemeenteraad terug 

te koppelen. Dat is gebeurd in een brief aan de raad van 17 juni 2021. Uit de 

externe toetsing door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie KWR komt 

naar voren dat op basis van de randvoorwaarden voor het doel van de 

warmtebuffer, en de technische en economische haalbaarheid, de conclusie 

getrokken kan worden dat de locatie bij WOS Zuilenstein de enige reële optie 

is van de beschouwde locaties. De betreffende brief en de daarbij behorende 

bijlagen zijn opgenomen in bijlage 11. 

12. In het voornoemde raadsbesluit van 4 maart 2021 zijn op basis van een 

aangenomen amendement (A98) de voorwaarden opgenomen dat de buffer 

zo noordwestelijk mogelijk ingepast moet worden en dat de buffer met groen 

moet worden ingepakt in nauwe samenspraak met omwonenden. Hiertoe zijn 

24 juni en 1 juli 2021 twee online bijeenkomsten georganiseerd. Er is 

gekeken in hoeverre de warmtebuffer maximaal kan opschuiven in 

noordwestelijke richting. Daarbij gelden bepaalde afstandseisen ten opzichte 

van kabels en leidingen. Uiteindelijk kon de buffer nog iets opschuiven wat 

betekent dat de buffer in totaal ca. tien meter is opgeschoven in vergelijking 

met het eerste plan. De buffer valt hierdoor iets verder weg achter het WOS 
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gebouw en er komt tevens meer ruimte vrij voor de aanplant van groen 

tussen de buffer en de meest nabij gelegen woningen. Ook is goed gekeken 

waar welke soorten bomen en struiken het meest wenselijk zijn. Dit heeft 

geresulteerd in het landschappelijke plan d.d. 21-07-2021 dat medio 

december 2021 ter informatie aan omwonenden is verzonden. Daarop is 

geen reactie ontvangen. We benadrukken dat dit landschappelijke plan in 

overleg met de omgeving tot stand is gekomen, zoals in de voorwaardelijke 

sfeer door de raad is opgelegd, en dat het daarom een procedureel relevant 

stuk is, maar dat het plan inhoudelijk in principe geen onderdeel is van het 

besluit op de aanvraag voor de bouw van de buffer en het hekwerk. Het 

landschappelijke plan is enkel als informatieve bijlage bij dit besluit gevoegd 

en is er geen onlosmakelijk onderdeel van. 

13. Per e-mailbericht van 31-12-2021 heeft actiecomité BUZ een aanvullende 

reactie ingediend. Daarin wordt de noodzaak van de warmtebuffer op de 

aangevraagde locatie in twijfel getrokken omdat er geen concreet plan 

bestaat om het aantal aansluitingen op het warmtenet uit te breiden c.q. te 

verdubbelen. De realisatie van de warmtebuffer is primair bedoeld voor het 

verduurzamen van het warmtenet door afname van gasverbruik. Daarmee is 

nut en noodzaak van de buffer reeds aangetoond. Het klopt dat de buffer het 

daarnaast mogelijk maakt om meer woningen aan te sluiten op het 

warmtenet. De buffer is tevens randvoorwaardelijk voor een andere 

duurzame bron zoals geo- of aquathermie. Het college zag in het mailbericht 

geen reden om het ontwerpbesluit niet ter inzage te leggen. Het mailbericht 

is als zienswijze tegen het ontwerpbesluit meegenomen. 

14. Om de realisatie van de buffer mogelijk te maken, verkoopt de gemeente een 

stuk grond van 400 m2 aan Eneco. Hiertoe is een koopovereenkomst 

gesloten. Het stuk grond wat aan Eneco wordt verkocht betreft groen dat 

geen onderdeel uitmaakt van natuur, stapsteen of overig groen in het 

Groenstructuurplan 2017. Om de onttrekking van groen te compenseren 

wordt de kwaliteit van het resterende groen in dit gebied opgewaardeerd. In 

de grondovereenkomst zijn afspraken opgenomen over planschade (= 

waardevermindering van onroerende zaken als gevolg van de ontwikkeling). 

Door het sluiten van de overeenkomst is eventuele planschade gedekt. 

15. Voor de realisatie en het beheer en onderhoud van het groen overeenkomstig 

het landschappelijke plan d.d. 21-07-2021, is een beheerovereenkomst 

gesloten tussen de gemeente en Eneco. De gemeente vraagt separaat een 

omgevingsvergunning aan voor herplanten van de bomen die 

noodzakelijkerwijs moeten worden verplaatst om de bouw van de buffer 

mogelijk te maken. 
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16. Het plan betreft het realiseren van een ‘bouwwerk’; juridische gezien is dit 

geen ‘gebouw’. Dergelijke plannen zijn niet genoemd in artikel 6.2.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening, waardoor het verplichte kostenverhaal ingevolge 

de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing is. 

17. Zoals onder overweging 7 vermeld, is voor de vereiste uitgebreide procedure 

(projectomgevingsvergunning) een goede ruimtelijke onderbouwing vereist. 

Dat is een zorgvuldige inventarisatie en afweging van belangen, gericht op de 

aard en functie van het project, de mate van impact, de relatie met geldende 

planologische kader, het gemeentelijk-, rijks- en provinciaal beleid, de 

ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten, milieuaspecten en de 

economische en maatschappelijke aanvaardbaarheid. In bijlage 4 is de 

ruimtelijke onderbouwing opgenomen, inclusief de rapporten die eraan ten 

grondslag liggen (bijlagen 4a t/m 4h). Enkele aspecten uit de ruimtelijke 

onderbouwing zijn in deze overwegingen eveneens vermeld. Voor een 

volledig beeld van de ruimtelijke onderbouwing verwijzen wij naar bijlage 4 

waarvan wij de strekking, inhoud en conclusie onderschrijven. 

18. Het plan is op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (1 maart 2016) 

beoordeeld door de externe adviescommissie MooiSticht op basis van 

hoofdstuk 2 (algemene richtlijnen). De beoordeling is positief zoals blijkt uit 

het schriftelijke advies d.d. 06-07-2021 (zie bijlage 12). Wij hebben geen 

reden te twijfelen aan de juistheid van het advies en de zorgvuldigheid en 

deskundigheid waarmee dit tot stand is gekomen. 

19. Voor de toetsing van de aanvraag aan de regelgeving m.b.t. brandveiligheid, 

is een positief advies uitgebracht door de Brandweer Veiligheidsregio Utrecht 

(zie bijlage 13). Wij hebben geen reden te twijfelen aan de juistheid van het 

advies en de zorgvuldigheid en deskundigheid waarmee dit tot stand is 

gekomen. 

20. De ingediende constructieve gegevens zijn beoordeeld door vaste adviseur 

Pieters Bouwtechniek en akkoord bevonden (zie bijlage 14). Wij hebben geen 

reden te twijfelen aan de juistheid van het advies en de zorgvuldigheid en 

deskundigheid waarmee dit tot stand is gekomen. 

21. De aanvraag en de daarbij ingediende gegevens maken aannemelijk dat het 

bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften 

die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit en de bouwverordening. 

22. De wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid om bij bepaalde aanvragen een 

Bibob toets uit te voeren. Gemeente Nieuwegein heeft in haar 

toepassingsbeleid Bibob vastgesteld wanneer deze toets uitgevoerd moet of 

kan worden. In dit geval is de Bibob toets niet uitgevoerd. 
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23. Het college heeft op 1 februari 2022 besloten om de koop- en 

beheerovereenkomsten aan te gaan en het ontwerpbesluit zes weken ter 

inzage te leggen (bijlage 15). Het ontwerpbesluit is op de gebruikelijke wijze 

digitaal openbaar bekendgemaakt in het gemeenteblad en op de 

gemeentelijke website. Op de website is een extra gebruiksvriendelijke 

mogelijkheid geboden om het besluit en alle bijlagen digitaal in te zien. Ook 

is een kort bericht in de Molenkruier geplaatst. Er is een buurtbericht 

toegezonden aan circa 1.100 adressen binnen het verspreidingsgebied dat 

ook bij de participatie in het voortraject gehanteerd is. De wijknetwerken van 

de omliggende wijken zijn in kennis gesteld. De gemeenteraad is met een 

raadinformatiebrief op de hoogte gebracht. 

24. Het ontwerpbesluit met alle bijbehorende bijlagen heeft ter inzage gelegen 

van 10 februari tot en met 23 maart 2022. Gedurende deze periode kon een 

ieder een zienswijze indienen. Van deze gelegenheid is door één persoon 

gebruik gemaakt. Op 31 december 2021 en 7 februari 2022 zijn voorafgaand 

aan de ter inzage periode per e-mail reacties ingediend door actiecomité BUZ 

die als zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn meegenomen in de 

procedure. 

25. In bijlage 16 is de ‘Nota beantwoording zienswijzen’ opgenomen waarin de 

zienswijzen puntsgewijs zijn voorzien van een reactie. De zienswijzen geven 

geen nieuwe inzichten in de impact van het plan om de warmtebuffer te 

plaatsen, de belangen die daarbij spelen en de zorgvuldigheid waarmee het 

proces is doorlopen, de locatie is gekozen, het plan is ontworpen en 

beoordeeld, de omgeving is betrokken en geïnformeerd en de afwegingen die 

ten grondslag liggen aan het ontwerpbesluit. De zienswijzen geven geen 

aanleiding om het definitieve plan/de definitieve projectomgevingsvergunning 

te wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

26. Het verlenen van de vergunning heeft geen onevenredig nadelige effecten op 

algemene belangen als het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de milieusituatie. Ook is geen 

sprake van onevenredig nadelige effecten op de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gebouwen en gronden. Wij kunnen in alle redelijkheid 

doorslaggevende waarde hechten aan het belang van de realisatie van de 

aangevraagde activiteiten. 
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AANDACHTSPUNTEN 

Aandachtspunten algemeen 

Wij wijzen u graag op het volgende: 

1. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te 

voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, als gevolg van het gebruik van 

dit besluit schade lijden. U bent aansprakelijk voor het vergoeden van schade 

die desondanks ontstaat. 

2. Van voorgenomen wijzigingen in uw project moet u tijdig gegevens indienen 

bij afd. Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA, Nieuwegein, bij voorkeur via 

het Omgevingsloket Online (OLO) of e-mailadres postdd@nieuwegein.nl. 

Vermeld hierbij a.u.b. ons kenmerk 895074. Dit kan leiden tot een revisie 

van de vergunning maar het is ook goed mogelijk dat de wijzigingen op 

zichzelf vergunningplichtig zijn. 

3. Sinds 20 september 2021 is de BLVC-regeling Nieuwegein van kracht die 

inhoudt dat bouw- en/of sloopwerkzaamheden pas mogen aanvangen nadat 

de gemeente akkoord heeft gegeven op een door de aanvrager in te dienen 

BLVC plan. De afkorting staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid 

en Communicatie. Alleen als u kunt aantonen dat de bouw- of 

sloopwerkzaamheden geen overlast veroorzaken, is geen BLVC plan vereist. 

In de BLVC-regeling staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in 

het BLVC plan. Ook is geregeld dat de gemeente werkzaamheden stil kan 

leggen als niet volgens de BLVC-regeling wordt gehandeld. De BLVC-regeling 

kunt u hier raadplegen. Het indienen van BLVC gegevens is verplicht. Wij 

adviseren u om hier bijtijds aandacht aan te besteden en de BLVC gegevens 

zo spoedig mogelijk alsnog in te dienen. 

4. Deze omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd. Wij kunnen echter 

besluiten deze vergunning in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier 

schriftelijk om verzoekt of als blijkt dat ons besluit op onjuiste of onvolledige 

gegevens is genomen. Wij horen de vergunninghouder altijd voordat we een 

intrekkingsbesluit nemen. 

5. Als u ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gaat 

maken van tijdelijke voorzieningen zoals een bouwkeet, container, hekwerk 

of steiger én als u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte, heeft u mogelijk 

een zogenaamde “objectvergunning” nodig. Meer hierover leest u op onze 

website: https://www.nieuwegein.nl/inenomhethuis/container-plaatsen. 

6. U gaat werkzaamheden uitvoeren in de directe nabijheid van het sneltram 

tracé. Daarbij is het Kader Werkzaamheden Tramweg van toepassing dat u 

hier kunt vinden: http://www.veiligheidtrambaanutrecht.nl/regelgeving. 

7. Bij graafwerkzaamheden worden mogelijk zaken aangetroffen waarvan de 

vinder weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het gaat om 

file:///C:/Users/n1334/AppData/Local/Temp/postdd@nieuwegein.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-323125.html
https://www.nieuwegein.nl/inenomhethuis/container-plaatsen
http://www.veiligheidtrambaanutrecht.nl/regelgeving
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archeologische sporen of vondsten. Volgens de Erfgoedwet (artikel 5.10) is 

hij dan verplicht direct een melding te doen het Meldpunt Archeologie van de 

provincie Utrecht (030-2582134 of 06-18300526). Het nalaten van een 

melding is strafbaar (Besluit archeologische monumentenzorg, artikel 17). 

Specifieke aandachtspunten activiteiten bouwen 

Wij wijzen u graag nog specifiek op het volgende: 

1. Hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 gaat over de uitvoering, voltooiing en 
gereedmelding van de bouwwerkzaamheden. Hierin staan o.a. plichten over 
veiligheid op de bouwlocatie en het voorkomen van hinder. Ook dient u 
bepaalde momenten vooraf bij ons te melden. U bent o.a. verplicht om de 
start van de bouwwerkzaamheden minimaal twee dagen vooraf bij ons 

te melden (tel: 14 030, @: bouwtoezicht@nieuwegein.nl). Wij stellen 

het zeer op prijs als u de startdatum al eerder aan ons doorgeeft.

2. Het is verboden om een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een 
omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te geven of te nemen als het 
bouwwerk na de bouw niet gereed is gemeld bij Bouwtoezicht.

3. Stoffen die als gevaarlijk zijn aangeduid in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst 

behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL), zoals verfresten, 

verfverdunningsmiddelen, spuitbussen (met restant), kitresten, bekistingsolie 

en dergelijke, moeten gescheiden van het overige bouwafval worden bewaard 

en afgevoerd door een bevoegd bedrijf naar een erkende verwerker.

4. Als u (onderdelen van) bouwwerken gaat slopen, kan het zijn dat u voldoende 

ruim vooraf een sloopmelding moet doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u 

asbest gaat verwijderen of meer dan 10 m3 sloopafval heeft. In bouwwerken 

die voor 1994 zijn gebouwd, is mogelijk asbesthoudend materiaal toegepast, 

bijvoorbeeld in het dak. Als dit vrijkomt bij de werkzaamheden levert dat 

gezondheidsrisico's op. Meer informatie over asbest vindt u op onze website: 

www.nieuwegein.nl/asbest. Neem bij vragen of twijfel contact op met 

Bouwtoezicht.

5. Als u meer dan 50 m3 grond en/of zand aanvoert op uw bouwlocatie, moet u 
vooraf een melding doen bij Meldpunt Bodemkwaliteit. Dat doet op een 
website: https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx.

6. Ten aanzien van PFAS gelden de richtlijnen van het Tijdelijk handelingskader 
voor PFAS-houdende grond en baggerspecie, aangevuld met het gemeentelijk 

beleid van Nieuwegein voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 

baggerspecie. Houdt er rekening mee dat het beleid voortdurend in 
ontwikkeling is voor deze nieuwe stoffengroep. Meer informatie hierover kan 
worden gevonden op onze website, www.nieuwegein.nl/pfas

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx
www.nieuwegein.nl/pfas
www.nieuwegein.nl/asbest
mailto:bouwtoezicht@nieuwegein.nl
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7. De eigenaar van de grond is ten allen tijde verantwoordelijk voor de afvoer 

en de kwaliteit ervan. De regels hierover staan in het Besluit Bodemkwaliteit. 

Voordat de grond wordt afgevoerd moet de kwaliteit ervan worden 

onderzocht. Tijdens het transport moet de vervoerder een VIHB-nummer en 

een transportbrief direct beschikbaar hebben. 

BIJ DIT BESLUIT BEHORENDE STUKKEN 

De volgende documenten zijn onlosmakelijk onderdeel van dit besluit: 

• Bijlage 01, Publiceerbare aanvraag d.d. 17-06-2021 

• Bijlage 02, Situatie nieuw d.d. 21-04-2021 

• Bijlage 03, Bouwtekening, 19-07-2021 

• Bijlage 04, Ruimtelijke onderbouwing, 16-11-2021 

• Bijlage 04a, Verkennend perspectief 

• Bijlage 04b, Verkennend archeologisch onderzoek, 28-05-2021 

• Bijlage 04c, Verkennend bodemonderzoek, 05-02-2021 

• Bijlage 04d, Akoestisch onderzoek, 23-04-2021 

• Bijlage 04e, Quickscan Wet natuurbescherming, 20-11-2019 

• Bijlage 04f, Berekening stikstofdepositie, 17-03-2021 

• Bijlage 04g, Quickscan windhinder, 10-06-2021 

• Bijlage 04h, Participatieverslag, 23-012-2020 

• Bijlage 05, Statische berekening d.d. 16-04-2021 

• Bijlage 06, Funderingsadvies d.d. 04-02-2021 

• Bijlage 07, Palenplan d.d. 16-04-2021 

• Bijlage 08, Fundering vormtekening d.d. 16-04-2021 

• Bijlage 09, Fundering wapeningtekening d.d. 16-04-2021 

• Bijlage 10, Principebesluit gemeenteraad inclusief bijlagen, 04-03-2021 

• Bijlage 11, Raadsbrief voortgang en toetsing KWR, inclusief bijlagen, 17-06-

2021 

• Bijlage 12, Advies MooiSticht, 06-07-2021 

• Bijlage 13, Advies brandweer Vru, 29-06-2021 

• Bijlage 14, Advies Pieters Bouwtechniek, 07-07-2021 

• Bijlage 15, Collegebesluit ontwerpbesluit ter inzage en koop- en 

beheerovereenkomst, 01-02-2022 

• Bijlage 16, Notitie beantwoording zienswijzen, 27-06-2022 

Het volgende document is als informatieve bijlage toegevoegd: 

• Landschappelijk plan, 21-07-2021 
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LEGES 

Voor dit besluit worden de volgende leges in rekening gebracht. U ontvangt een 

separate factuur voor het voldoen van de leges. 

Bouwen € 23.352,50 

Welstand, (geraamde) bouwkosten 450.000 tot 1.000.000 € 1.006,80 

Planologische afwijken, "project" >100 m2, tevens leges € 5.123,70 

Bouwen 

Beoordeling milieukundig bodemrapport € 427,00 

Beoordeling archeologisch bodemrapport € 427,00 

Totaal € 30.337,00 

Toelichting: Wij hebben de bouwkosten (excl. BTW) vastgesteld op: € 750.000,00 

Tot slot 

Ik ga ervan uit dat ik u helder heb geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u 

dan gerust contact op met Jeroen van Nistelrooy. Zijn gegevens staan in het 

briefhoofd. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

Jacqueline Pleiter 

Afdelingshoofd Ruimtelijk Domein 

05-07-2022
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RECHTSMIDDELEN 

Beroepsclausule 

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die 

start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Dat geldt 

ook voor niet-belanghebbenden die in de voorbereidingsprocedure tegen het 

ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend. Hiervoor gelden wel de 

beperkingen van het relativiteitsvereiste. Het beroepschrift moet worden 

ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en 

de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan 

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, 

postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Let op: Op dit besluit is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing, 

daarom dient het beroepsschrift de beroepsgronden te bevatten. De 

beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden 

aangevuld. 

Voorlopige voorziening 

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit 

besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat echter de 

mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 

16005, 3500 DA Utrecht. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt 

de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld. 

Digitaal indienen 

U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 

beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 

site voor de precieze voorwaarden. 

Kosten 

Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn 

kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland (tel: 

030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u

hierover informeren. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
file:///C:/Users/n1334/AppData/Local/Temp/www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/



