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Behandeld door Datum 28 december 2021 

Doorkiesnummer Ons kenmerk HZ_WABO-20-41664 

E-mail Onderwerp Besluit omgevingsvergunning 

Bijlage(n)  

  Verzonden  

  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

Geachte heer , 

 

We hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen aan voor: 

het bouwen van 61 sociale woningen en het aanleggen van een inrit / uitweg op het adres:  

Omloop - Deelgebied 1 Ondiep te Utrecht. 

 

De activiteiten waar deze vergunning over gaat en de bijbehorende voorschriften leest u in de 

voortzetting van dit besluit op de pagina’s na de ondertekening. 

 

Publicatie 

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke 

ordening). Alle besluiten die hiermee samenhangen worden gelijktijdig gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl.  

 

Gebruik maken van de vergunning 

U mag de vergunning pas gebruiken na de beroepsperiode van zes weken. De beroepsperiode start de 

dag na de publicatie van dit besluit. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan bij deze afdeling een voorlopige 

voorziening worden gevraagd. Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State is het mogelijk dat 

we een nieuw besluit moeten nemen. Dit kan een aangepaste vergunning zijn of een weigering. Bij de 

griffie van de Raad van State kunt u informeren of een beroepschrift is ingediend.  

 

Kosten 

Voor het behandelen van uw aanvraag moet u €  betalen. U ontvangt hiervoor een rekening. 

De verschuldigde leges zijn als volgt gespecificeerd. 

Leges 

Artikel  Toelichting Bedrag 

VI.19 Archeologie: Beoordeling vergunningsaanvragen (bouw-)werkzaamheden 

3.1.2. Bouwactiviteiten kleiner dan 50.000.000,00 

 

 

 

 

 

mailto:j.bredewout@utrecht.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl/
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Uitvoering 

Uw contactpersoon voor het toezicht op de uitvoering zal via een e-mail van de gemeente aan u 

bekend worden gemaakt. Tot die tijd kunt u contact opnemen met een toezichthouder via  het 

algemene e-mail adres van rayon noord van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving, 

e-mailadres: nvon@utrecht.nl.  

 

Vragen over dit besluit 

Over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag heeft 

behandeld. Bovenaan deze brief vindt u de contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

Hoofd Vergunningen 

 

 

Beroep aantekenen tegen dit besluit  

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u daartegen beroep indienen. Dit moet u 

doen binnen 6 weken. Deze termijn start de dag na de publicatie van dit besluit.  

U dient uw beroepschrift in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  

Postadres: postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voor het digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de website van de Raad van State. 

 

In het beroepschrift staat in elk geval: 

• uw naam en adres; 

• de datum en uw handtekening; 

• het kenmerk en de verzenddatum van het besluit of een kopie van dit besluit; 

• de gronden van het beroep. 

 

mailto:nvon@utrecht.nl
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Reclame; 

Soort reclame-uiting : Enkelzijdig onverlichte 

lettertekst 

Aantal  2 

Afmetingen (h x b x d) : 2 x 0,17 x 0,05 m 

Voor reclame bestemd 

oppervlak 

: 0,68 m² 

Mag niet verder 

uitsteken dan 

: 0,07 m 

Onderzijde vanaf 

straatpeil 

: circa 2,95 m 

Aangebrachte tekst : ALT 

vergunning geldt van :  

                  tot :  

plaats : aan de gevel van: 

  De Omloop 

 

Activiteit Bouw (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)  

 

Constateringen 

• Uw aanvraag is in overeenstemming met artikel 5 ‘Wonen’ van het bestemmingsplan "Omloop, 

Laan van Chartroise". 

• Het perceel heeft tevens de dubbelbestemming artikel 6 ‘Waarde – Archeologie’. 

• Op uw initiatief is artikel 8.3 ‘Voorwaardelijke verplichting over parkeren’ van toepassing.  

• Uw initiatief voldoet op grond van hoofdstuk 5 in samenhang met bijlage B1 van ‘Bijlage 1: Nota 

Parkeernormen Fiets en Auto’ van de ‘Nota Stallen en Parkeren’ (vastgesteld door de gemeenteraad 

op 28 maart 2013) en addendum Nota parkeernormen fiets en auto (vastgesteld door de 

gemeenteraad op 28 maart 2019). 

• De milieuhygiënische bodemkwaliteit is geschikt voor het beoogde gebruik. 

• Op deze aanvraag is de hogere waarden procedure ex. artikel 110c van de Wet geluidhinder van 

toepassing. 

• Door de Provincie Utrecht is een ontheffing Wet Natuurbescherming verleend voor de sloop van de 

bestaande bebouwing. 

• Onder ons kenmerk HZ_WABO-21-08009 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen 

van zes bomen en onder ons kenmerk HZ_WABO-21-04434 is een omgevingsvergunning verleend 

voor het kappen en herplanten van 11 bomen. 

• Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft eenieder gedurende zes weken de tijd gehad om 

zienswijzen in te dienen. In deze periode hebben we zienswijzen ontvangen. De beantwoording 

van de zienswijzen is opgenomen in het ‘vaststellingsrapport bestemmingsplan "Omloop, Laan van 

Chartroise" , welke integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit.  

 

Overwegingen 

• De Veiligheidsregio Utrecht heeft de bouwaanvraag getoetst aan de regelgeving met betrekking tot 

(brand)veiligheid van het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke 

bouwverordening en het besluit externe veiligheid transportroutes (Betv).  

Bij de toetsing van de aanvraag is uitgegaan van: 

- Woonfunctie  

- Overige gebruiksfunctie  

Verder is bij de toetsing uitgegaan van:  

- Nieuwbouw niveau  
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• De aanvraag voldoet onder voorwaarden  

• Door Tauw zijn voor het project ’De Omloop te Utrecht’ een luchtkwaliteit- en stikstofdepositie 

onderzoek uitgevoerd. Het stikstofdepositie-onderzoek is uitgevoerd, zowel voor aanlegfase / 

bouw - fase als de gebruiksfase. Volgens het onderzoek blijkt dat er zowel in de aanlegfase / 

bouwfase geen significante verslechtering plaatsvindt van de stikstofdepositie in enig Natura 2000 

- gebied. Er zijn vanuit de Wet natuurbescherming geen belemmeringen voor de afgifte van een 

Omgevingsvergunning Bouwen. 

• De planontwikkeling bevindt zich op een gebied met een archeologische verwachting. de 

voorgenomen planontwikkeling overschrijdt de vrijstellingsgrenzen en is archeologievergunnings - 

plichtig. 

• De milieuhygiënische bodemkwaliteit is geschikt voor het beoogde gebruik. Op de locatie is wél 

een sterk verhoogd gehalte aan koper en zink gemeten. De omvang van deze verontreiniging is 

kleiner dan 25 m3 en daarmee is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

Na sloop moet aanvullend bodemonderzoek worden verricht ter plaatse van de gesloopte opstallen 

en uit de resultaten van dat aanvullend onderzoek moet blijken dat ook dat deel van de locatie 

geschikt is voor het gebruik, dit ter beoordeling van het bevoegd gezag Wet bodembescherming. 

• Voor de beoordeling van geluidniveaus bij het project De Omloop is door Tauw het 

onderzoeksrapport ‘Akoestisch onderzoek De Omloop te Utrecht – Mitros’ van 7 december 2020 

opgesteld. Daarin wordt ook ingegaan op het geluid van een nabijgelegen kinderdagverblijf. Vanuit 

het aspect woon- en leefklimaat is sprake van een voldoende goede ruimtelijke inpasbaarheid. 

• Het bureau van de Commissie Welstand en Monumenten heeft uw aanvraag aan het welstands - 

beleid getoetst. Uw aanvraag voldoet aan de betreffende criteria.  

• Uit artikel 2.10 van de Wabo en de vermelde constateringen volgt dat uw aanvraag voor een  

omgevingsvergunning verleend moet worden aangezien geen grond aanwezig is om de vergunning 

te weigeren. In deze situatie kunnen wij privaatrechtelijke belangen niet in de besluitvorming 

betrekken.  

 

Besluit en motivering 

Het volgende is besloten:  

• De omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden genoemd onder de Voorschriften. Wij 

verlenen de gevraagde vergunning aangezien het aannemelijk is dat uw aanvraag voldoet aan de 

relevante toetsingskaders. 

• De volgende afwijking(en) van de prestatie-eis(en) genoemd in artikel 2.20 van het Bouwbesluit 

2012 als gelijkwaardig aan te merken:  

- een opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer. 

Met de in het rapport van Nieman ‘integrale advisering bouwbesluit en bouwfysica’ aangegeven 

oplossing wordt ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruik - 

baarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu geboden als is beoogd met de in deze 

artikelen gestelde voorschriften. 

 

Voorschriften 

Algemene Voorschriften 

• U mag niet starten met de uitvoering voordat u hiervoor bij ons een melding hebt gedaan. U krijgt 

op korte termijn een e-mail van de afdeling Toezicht en Handhaving met informatie over deze 

verplichte melding. 

• Alle gegevens die u nog moet indienen dient u ons via het e-mailadres omgevingsloket@utrecht.nl 

toe te sturen. Belangrijk hierbij is dat u het kenmerk van de vergunning vermeldt. 

mailto:omgevingsloket@utrecht.nl
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• De bouwwerkzaamheden moeten overeenkomstig deze vergunning, het bouwbesluit en de bouw - 

verordening worden uitgevoerd. Indien in afwijking hiervan wordt gebouwd zal handhavend 

worden opgetreden. 

• Bij de bouwwerkzaamheden moet gebruik gemaakt worden van minimaal STAGE klasse – IV - 

werktuigen. 

• Wij hebben kennis genomen van de hoofdlijnen van de constructie. Conform dit principe moeten 

de definitieve constructieberekeningen en -tekeningen worden uitgewerkt. Deze gegevens moeten 

uiterlijk 3 weken voor de uitvoering van de betreffende bouwwerkzaamheden worden ingediend. 

Over de voortgang van de constructiecontrole kunt u contact opnemen met de eerdergenoemde 

buiteninspecteur. In de bijlage treft u een overzicht aan van de nog in te dienen constructieve 

gegevens. 

• Uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten de volgende gegevens ter 

beoordeling worden ingediend: 

- een rapport van een aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de gesloopte opstallen  

• U heeft bij de aanvraag een BLVC plan ingediend. Dit plan is op hoofdlijnen getoetst door de 

afdeling Toezicht & Handhaving en eventuele opmerkingen en/of aanvullingen zijn aangegeven. 

Het BLVC plan is onderdeel van deze vergunning. Dit wil niet zeggen dat het BLVC plan hiermee 

definitief is. Het kan zijn dat tijdens de uitvoering van het werk de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven of wijzigen waardoor het plan moet worden aangepast en/of aangevuld. Deze 

gegevens moeten dan op verzoek van de eerder genoemde buiteninspecteur van de afdeling 

Toezicht & Handhaving ter nadere goedkeuring worden ingediend. Deze gegevens moeten worden 

ingediend via omgevingsloket@utrecht.nl en voorzien van het kenmerk van de vergunning. 

• Van bouwproducten met verplichte prestatie/kwaliteitsverklaring moeten de attesten op de 

bouwplaats aanwezig zijn. 

• Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet het werk worden gereed 

gemeld bij de genoemde inspecteur van de afdeling Toezicht & Handhaving. Voorafgaand aan 

deze melding mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. 

 

Voorschriften Bouwbesluit 

 

Voorschriften brandveiligheid 

• Alle deuren op de vluchtroute vanuit gemeenschappelijke ruimten, moeten worden voorzien van 

een paniekslot of een andere voorziening zodat de deur bij aanwezigheid van personen te allen 

tijde onmiddellijk zonder sleutel over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.  

 

Overige voorschriften Bouwbesluit 

• Ter nadere beoordeling en goedkeuring moeten nadere gegevens worden ingediend 

betreffende de volgende aspecten: 

A de sterkte van de gehele glazen borstweringen / puiconstructies (kozijn in samenhang  

met het glas). Deze moeten voldoen aan de statische- en stootbelastingen uit 

NEN-EN-1991-1-1 bijlagen: NB.A en NB. 

B Gebouwdelen die kunnen bezwijken als gevolg van aanrijding door een motorvoertuig 

moeten worden berekend op een botsingbelasting zoals omschreven in NEN 6702. 

C de definitieve installatietekeningen en -berekeningen van mechanische 

ventilatievoorzieningen.  

D een rapportage over de gemeten luchtdichtheid van het bouwwerk als bedoeld in afdeling 

5.1 van het Bouwbesluit. 

 

mailto:omgevingsloket@utrecht.nl
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Voorschriften ecologie 

Vanwege de aanwezigheid van de beschermde soorten huismus, gierzwaluw en vleermuis, 

moeten de voorwaarden van de ontheffing Wet Natuurbescherming nauwlettend uitgevoerd 

worden. Daarnaast moet er aan de volgende uitvoeringsvoorwaarden voldaan worden: 

• Gerichte maatregelen vanuit zorgplicht, mitigatie aanbrengen voor merel, egel, kleine water- 

salamander en gele helmbloem. 

• Afhankelijk van het tijdstip waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, dient rekening 

gehouden te worden met broedende vogels (met name merel, spreeuw, mezen en kauw).  

• Geen verstorende werkzaamheden uitvoeren tijdens het broedseizoen (indicatief van half 

maart tot half augustus). Nestplaatsen vóór het broedseizoen ongeschikt maken. 

• In 2017 is een egel aangetroffen nabij de toen onderzochte projectwoningen langs het spoor. 

Ook bij andere inventarisaties in de omgeving van het spoor zijn egels aangetroffen (Laan van  

Engelswier 2016, Nieuwe Pijlsweerdstraat, 2020). Het spoor is hierbij het verbindende element 

van waaruit de omgeving wordt onderzocht. De soort is opgenomen als beschermde soort in 

de Wet natuurbescherming, maar binnen de provincie Utrecht vrijgesteld. De 

beschermingsstatus binnen de Utrechtse soortenlijst is echter niet duidelijk. De Gemeente 

heeft de wens om bij Ruimtelijke Ontwikkelingen de provinciaal vrijgestelde soorten mee te 

nemen bij de beoordeling van de Utrechtse soortenlijst (stadsecoloog van de gemeente 

Utrecht; de heer G. Vreeman 1-3-2021 per e-mail). Tijdens het veldbezoek op 15 augustus is 

in de omgeving van de Kersenhoflaan een egel gezien. Het dier foerageerde in de tuin van een 

van de projectwoningen.  

• De egel is een uitgesproken nachtdier (lit.11). Overdag houdt de egel zich schuil in een nest 

van bladeren en droog gras op beschutte plaatsen als houtstapels, dicht struikgewas en 

takhopen. In de periode tussen november en maart houdt het dier een winterslaap. 

Winterverblijven worden, net als kraamnesten, vaak aangetroffen in composthopen en 

bladhopen. Men dient mogelijke verblijfplaatsen niet tijdens de kraamtijd of winterslaap te 

verstoren. 

• De beschermde status van de Kleine watersalamander is gelijk aan de beschermingsstatus 

van de egel. 

 

Migratie 

• Voor de gele helmbloem wordt aanbevolen om de woningen in het studiegebied nabij de 

bekende vindplaats te inspecteren in de bloeitijd van de plant (juni-augustus). Als de soort 

aanwezig is en de groeiplaats door de sloop en nieuwbouw worden aangetast, wordt de plant 

uitgegraven en op een nader te bepalen locatie nabij de vindplaats herplant. 

• Voor de kleine watersalamander wordt aanbevolen om in de actieve landperiode een gerichte 

inventarisatie naar de soort uit te voeren en, bij gebruik van de achtertuinen tijdig werende 

maatregelen te plaatsen om het toekomstige bouwterrein vrij te houden van deze soort 

(amfibieënscherm). Bij de vijvers wordt invulling gegeven aan de zorgplicht door dieren weg te  

vangen en elders in de omgeving op een geschikte plek uit te zetten. 

• Voor de egel wordt voorgesteld om in de tuinen van de nieuwbouw in blok 1, 3 en 4 een 

egelkast te plaatsen. Het gaat hierbij om een kast met een lange levensduur, zoals 

bijvoorbeeld de ZKEM01 van Vivara Pro. Voor de algemene vogels wordt aangeraden de 

groenvoorzieningen uit de tuinen te verwijderen vóór aanvang van het broedseizoen (15 

maart-15 augustus). In de nieuwe situatie wordt enige groene inrichting gerealiseerd die 

potentieel nestgelegenheid biedt 

 

 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Afdeling Vergunningen 

Ons Kenmerk HZ_WABO-20-41664 

 

 

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht 

            7 

Aandachtspunten 

• Algemene bodem opmerkingen: 

• Omdat in de grond de AW2000-waarden worden overschreven is deze grond niet schoon en niet 

geschikt voor onbeperkt hergebruik. De afvoer van deze grond kan leiden tot verhoogde kosten. 

Ten behoeve van grondafvoer is aanvullend monstername en onderzoek noodzakelijk. 

• Deze verklaring is geen "schone grondverklaring" en betekent niet dat er geen verontreiniging in 

de bodem aanwezig is. 

• Deze verklaring betreft geen "beschikking ernst en spoed" zoals in het kader van de Wet 

Bodembescherming (art. 29 jo. 37 Wbb) wordt afgegeven. 

• Voor details wordt verwezen naar het genoemde bodemonderzoek. 

• Deze verklaring is geldig tot 5 jaar na rapportagedatum van het bodemonderzoek, mits na 

rapportage van het bodemonderzoek geen bodembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd op het 

onderzochte terrein. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. 

• Na sloop van opstallen moet een aanvullend onderzoek uitgevoerd worden van dat terreindeel waar 

sloop en nieuwbouw overlappen. 

• Indien grondwater wordt onttrokken moet onderzocht worden of deze onttrekking invloed heeft op 

mobiele verontreinigingen in de omgeving van de locatie of in het diepere grondwater. Indien dit 

het geval is, is het noodzakelijk een saneringsplan op te stellen of aansluiting te zoeken bij het 

gebiedsplan. 

 

• Door bouwwerkzaamheden en het aan- en afvoeren van bouwmateriaal kan schade aan de 

openbare weg, straatmeubilair, openbaar groen, straatverlichting en dergelijke ontstaan. 

Herstelwerkzaamheden en/of aanpassingen ten gevolge daarvan worden door Stadsbedrijven op 

kosten van de aanvrager uitgevoerd. U dient voor deze werkzaamheden tijdig contact op te nemen 

met de gebiedsbeheerder van de desbetreffende wijk (bereikbaar via het Klantcontact Centrum van 

de gemeente Utrecht, telefoonnummer: 14 030). 

• Wij wijzen u erop dat uw project in een gebied met een archeologische verwachting ligt. De 

voorgenomen planontwikkeling overschrijdt de vrijstellingsgrenzen en is archeologievergunnings - 

plichtig. Er dient contact te worden opgenomen met  van de afdeling Erfgoed, 

@utrecht.nl  

• Deze vergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. Dit betekent dat privaatrechtelijke 

zaken de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen verhinderen. 

• De omgevingsvergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien: 

A   blijkt dat de vergunning is verstrekt op grond van onjuiste gegevens bij de aanvraag; 

B   de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen; 

C   van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na bekendmaking;  

D   de werkzaamheden met meer dan 26 weken zijn stilgelegd; 

E   de vergunninghouder dit verzoekt. 

• Indien er bo(o)m(en) op of nabij de bouwplaats staan, moet u boombeschermende maatregelen 

treffen op grond van artikel 4.11, sub 3 van de APV Utrecht.  

De richtlijnen van de Bomenposter gelden hierbij als adequaat beschermingsniveau u kunt deze 

vinden op: 

www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/Werke

nRondBomen.pdf 

 

 

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/WerkenRondBomen.pdf
http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/parken-en-groen/bomen/WerkenRondBomen.pdf
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Bijlage Constructie  

  

Later te verstrekken constructieve gegevens en bescheiden: 

Funderingsconstructie: 

 

Geotechnisch rapport. 

Een geotechnisch rapport met een beschouwing van de volgende onderdelen: 

- bodemonderzoek tenminste bestaande uit voldoende sonderingen (NEN 9997-1) 

- advies ter onderbouwing van het gekozen funderingstype 

- berekening van het draagvermogen van de ondergrond (stroken, druk- en trekpalen) 

- berekeningen van de horizontale gronddrukken op palen en/of funderingsconstructies 

- uitgangspunten voor de grond- en waterkerende constructies van het bouwwerk zelf 

 

Palenplan 

Een tekening betreffende het definitieve palenplan (schaal 1:100) voorzien van: 

- de maatvoering en de noordpijl 

- de aanduiding van het paaltype 

- het inheiniveau in meters t.o.v. N.A.P. 

- paalbelastingen (rekenwaarden) 

- detail af te hakken paalkop (steklengte) 

- de plaats van de sonderingen 

-  de belendende bouwwerken 

-  de palenstaat (met vermelding van afmetingen en wapening). 

 

Berekeningen van de belasting (verticaal en horizontaal) op de palen. 

 

Bouwkranen 

Tekeningen en berekeningen van de fundering van de (mobiele) bouwkraan en de in te storten 

bevestigingsmiddelen waaruit blijkt dat deze voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen op het 

gebied van constructieve veiligheid. 

 

Bouwconstructies van de bovenbouw: 

 

Tekeningen 

Tekeningen betreffende de detaillering van de constructies van de bovenbouw (vloeren, liggers, 

wanden, kolommen) uitgevoerd in beton, prefab, staal, aluminium, hout, glas, kunststof enz. voorzien 

van (voor zover van toepassing): 

- de afmetingen van de onderdelen; 

- de wapening van de (prefab) betonconstructies; 

- de verbindingsdetails; 

- de gevelbekleding (elementen) met bevestiging; 

- de trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen e.d.; 

- de balklagen, lateien, geveldragers e.d.; 

- de bescherming van de onderdelen tegen aantasting (tbv duurzame veiligheid) 

 

 

 

 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Afdeling Vergunningen 

Ons Kenmerk HZ_WABO-20-41664 

 

 

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht 

            9 

Berekeningen 

Berekeningen waaruit blijkt dat alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, de 

constructieve samenhang van de delen alsmede de constructie van het bouwwerk als geheel voldoet 

aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen op het gebied van constructieve veiligheid. 

 

Berekeningen waaruit blijkt dat alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het 

bouwwerk als geheel voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen op het gebied van 

brandveiligheid, aanrijding en overige bijzondere belastingen. 

 

Overige bescheiden 

Kwaliteitsverklaringen, CE-markeringen en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de 

gelijkwaardigheid. 

 

Wijze van aanleveren van gegevens en bescheiden 

- De tekeningen en berekeningen moeten voldoen aan hoofdstuk 1 en 2 van de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht (Mor) gestelde eisen. 

-  Moeilijk inzichtelijke computerberekeningen moeten zijn voorzien van een handberekening. 

-  Tekeningen en berekeningen moeten zijn ondertekend of gewaarmerkt door de (coördinerend) 

constructeur. 

-  Tekeningen en berekeningen van onderdelen die een functie hebben in de samenhang van de 

constructiedelen moeten zijn ondertekend door een door de aanvrager aangewezen coördinerend 

constructeur. 
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Bijlage Riolering 

- leidingplan riolering en hemelwaterafvoeren (Bouwbesluit artikel 6.15 t/m 6.18) 

De aanvraag is, voor zover het gaat over het leidingplan voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, 

en de afvoer of verwerking van hemelwater, beoordeeld aan de hand van de installatietechnische eisen 

zoals gesteld in hoofdstuk 6, afdeling 6.4, art. 6.15 t/m 6.18 van het Bouwbesluit. 

Daarnaast is de aanvraag in relatie tot waterveiligheid en waterrobuustheid, beoordeeld aan de hand 

van het hemelwaterbeleid zoals vastgelegd door het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en 

het waterschap HDSR. 

In de nabijheid van het nieuwbouwwerk en perceel is een openbaar vuilwaterriool aanwezig waarop 

afvoeren van huishoudelijk afvalwater aangesloten kunnen worden.  

Voor de afvoer of verwerking van hemelwater gelden specifieke voorschriften. 

De instructies voor het indienen van een afzonderlijk verzoek om nieuwe of gewijzigde aanleg van- en 

aansluiting op 1 of meerdere perceel aansluitleidingen van de openbare riolering vindt u onder 

“Aandachtspunten (stedelijk) afvalwater”. 

 

Bestaande situatie en sloop bestaande opstallen: 

Eventueel aanwezige terreinleidingen voor afvalwater binnen het perceel, en de op die leidingen 

aangesloten perceel aansluitleidingen (leidingdelen gelegen buiten het perceel) moeten, voor zover 

daar sprake van is, worden verwijderd of verplaatst tot buiten de contouren van het nieuwbouwwerk 

en/of terrein. Het verwijderen of verplaatsen wordt uitgevoerd door, en voor rekening van de 

bouwontwikkeling en op aanwijs van de gemeente Utrecht tenzij door de bouwontwikkeling en de 

gemeente Utrecht anders is overeengekomen. 

 

Voorschriften aan systemen voor de afvoer of verwerking van (stedelijk) afvalwater: 

Algemene voorschriften riolering “binnen het eigen perceel” (Bouwbesluit afd. 6.4): 

• Ontwerp en aanleg van nieuw leidingwerk volgens NEN 3215-2018/NTR 3216-2018. 

• Verhang in verzamelleidingen volgens NEN 3215-2018 ten minste 1:200 (0,5%), ten hoogste 

1:50 (2%) Uitzondering hierop zijn buiten het bouwwerk gelegen systemen bedoeld voor 

infiltratie van hemelwater in de bodem.  

• Uitvoering van ontspanningsleiding(en) volgens art. 4.2.6 van NEN 3215-2018. 

• Voor overstromingsgevoelige aansluitpunten in gebouwinstallaties voor huishoudelijk 

afvalwater (As 11-13) moeten voorzieningen worden getroffen zoals bedoeld in NEN 

3215-2018 art. 4.1.4 (rioolwaterpomp en/of terugstuwbeveiliging1) en NTR 3216-2018 art. 

3.4.2 (overstromingsgevoelige aansluitpunten) Ook de voorgestelde 

hemelwaterbergingsvoorzieningen buiten het bouwwerk kunnen worden aangemerkt als 

overstromingsgevoelig, met name vanwege (tijdelijke) overloop/aansluiting op een openbaar 

vuilwaterriool. 

• Bij het toepassen van een rioolwaterpomp/drukriolering moet afvalwater uit pompunit(s), 

drukloos en door een afzonderlijke perceel aansluitleiding op de openbare riolering lozen, 

drukriolering door middel van een ontvangstput type PE 315, PE 425 of PE 600 (of 

gelijkwaardig daaraan) drukloos maken van waaruit afvalwater onder vrij verval af kan stromen 

naar de openbare riolering. De ontvangstput “nagelvast” tegen het bouwwerk plaatsen (= 

gebouwriolering), voorzien van een passend deksel op ca. 30 cm onder maaiveld. 

Uitgaande leidingdiameter vanuit de ontvangstput ten minste 125 mm, ten hoogste 160 mm. 

 
1 Met deze voorzieningen volgens NEN 3215 en NPR 3216 wordt beoogd te voorkomen dat afvalwater door 

terugstuwing uit de in de buiten ruimte gelegen voorzieningen voor afvalwater leidt tot wateroverlast in een kelder, 

souterrain of andere beneden maaiveld gelegen ruimte of voorziening. 
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• Directe injectiepunten van drukriolering op de openbare riolering zijn niet toegestaan. 

• Bij nieuwe doorvoeren door scheidingsconstructies moeten zettingsconstructies ter plaatse van 

de gevellijn, zoals bedoeld in Bouwbesluit art. 6.18 lid 2, worden uitgevoerd volgens het 

principe NTR 3216-2018 tabel 12.4 door middel van 1 of meerdere dubbele flexibele 

steekmoffen met het vermogen om hoekverdraaiingen op te vangen. (“Pendelstuk”, rekening 

houden met een maximale zakking van < 100 mm) Het gebruik van flexibele aansluitstukken 

en/of polderexpansiestukken in, of nabij de openbare ruimte is niet toegestaan, tenzij door de 

gemeente geplaatst. 

• Ontlastvoorzieningen voor hemelwater, zoals bedoeld in het Bouwbesluit, “nagelvast” tegen het 

bouwwerk aanbrengen (=onderdeel gebouwriolering). Het gaat dan om een voorziening op 

maaiveldniveau in de hemelwaterafvoer(en) die, als de terreinleiding of andere systemen 

binnen het erf of de openbare voorziening het water niet kan afvoeren, het water zonder 

nadelige gevolgen af laat stromen over verharding of maaiveld. 

 

HWA systeem, voorschriften en uitgangspunten: 

De eigenaar van het terrein waarop het hemelwater valt is wettelijk primair verantwoordelijk voor de 

afvoer of verwerking van het hemelwater voorzover dat redelijkerwijs van die perceeleigenaar kan 

worden gevergd. De gemeente Utrecht mag regels stellen aan de aard en omvang van een 

hemelwaterlozing naar de openbare ruimte met als doel om versnelde afstroming van hemelwater van 

het perceel naar de openbare ruimte te beperken (o.a. om wateroverlast te voorkomen) wanneer dit 

redelijkerwijs van perceeleigenaar kan worden gevergd. 

Het waterbeleid van de gemeente Utrecht (en Waterschap) is door middel van de volgende leidende 

principes gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer: 

• de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren' 

• de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoeren-gescheiden verwerken' 

• Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting. 

 

Op grond van dit waterbeleid gelden de volgende voorschriften om hemelwater via de kortst mogelijke 

lozingsroute terug in het milieu te brengen voor zover redelijkerwijs van perceeleigenaar kan worden 

gevergd. 

Het hemelwater van het verhard oppervlak (daken en/of terreinen) van het perceel: 

• Moet nuttig worden gebruikt, worden geloosd in een hemelwater bergings- en 

infiltratievoorziening en/of op andere wijze via de kortst mogelijke route in het (aquatisch-) 

milieu worden teruggebracht. 

• Wordt alleen in extreme neerslagsituaties naar een openbare voorziening voor de inzameling, 

transport of verwerking van afvalwater afgevoerd, maar zonder dat daardoor een negatieve 

situatie voor de gezondheid of de (water)veiligheid ontstaat of voortduurt. 

 

Gelet op de “eigen verantwoordelijkheid van perceeleigenaar”, de gemeentelijke zorg voor een 

doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 van de 

Waterwet en de voorkeursvolgorde voor afvalwaterlozingen als bedoeld in artikel 10.29a van de Wet 

Milieubeheer is het op basis van de bij de aanvraaggegevens (notitie Habo GWW d.d. 10-02-2021, 

memo HABO-21-M-00029-MMA d.d. 09-02-2021 en ontwerp buitenruimte Habo GWW 

d.d.15-12-2020) aannemelijk dat daarmee binnen het perceel aan de gemeentelijke 

voorkeursvolgorde van,- en de doelmatigheid voor het binnen het perceel verwerken van tenminste 

90% van de jaarlijkse neerslagsom wordt voldaan. Dit door nuttig gebruik, infiltratie op de bodem en 

infiltratie in de bodem. 
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Functionele eisen hemelwaterbergingsvoorziening op grond van artikel 6.15, 1e lid van het Bouwbesluit 

met betrekking tot het bergen en afvoeren van hemelwater. 

Een hemelwaterbergingsvoorziening binnen het perceel heeft invloed op de veiligheid, gezondheid, en 

bruikbaarheid van gebouwen en het open erf. (Woningwet/Bouwbesluit) Daarom stelt de gemeente 

Utrecht op grond van artikel 6.15 van het Bouwbesluit de volgende functionele eisen aan 

hemelwaterbergingsvoorzieningen binnen het perceel.  

Een hemelwaterbergingsvoorziening: 

• veroorzaakt geen overlast, binnen en buiten het perceel. 

• Is zodanig uitgevoerd dat de vormgeving daarvan geen gevaar of overlast voor de omgeving 

oplevert. 

• heeft een overloop naar de openbare ruimte, van voldoende capaciteit ten behoeve van het 

voorkomen van overlast op het perceel bij extreme neerslag. 

• is zodanig ontworpen dat de bergingscapaciteit binnen 48 uur na de neerslaggebeurtenis 

volledig hersteld is. 

• heeft een minimale afvoertijd bij volledige vulling van 10 uur bij vertraagd afvoeren. 

• is ontworpen op basis van goed inzicht in de infiltratiecapaciteit van het perceel en gebied, 

wanneer gekozen wordt voor afvoer middels infiltratie in de bodem. 

• kan onderhouden worden, zodat functioneren op lange termijn gewaarborgd is. 

• heeft een voldoende grote ont- en beluchtingscapaciteit, wanneer het ontwerp van de 

hemelwaterbergingsvoorziening luchtinsluiting mogelijk maakt. 

• geeft op een eenvoudige wijze te aller tijde inzicht in de actuele vullingsgraad. 

• Een infiltratiesysteem binnen het erf, met een (tijdelijke) aansluiting op een openbaar 

vuilwaterriool (of gemengd stelsel), dient te zijn voorzien van een overstortdrempel (om te 

voorkomen dat het infiltratiesysteem direct “leeg” loopt, en daardoor geen infiltratie in de 

bodem plaats vindt) en een terugstuwbeveiliging in de overstortleiding om te voorkomen dat 

het infiltratiesysteem en bodem vervuild raken door terugstuwing van afvalwater uit het 

vuilwaterriool (of gemengd stelsel). 

 

Overstromingsgevoelig aansluitpunt IT stelsel/ hemelwaterbergingsvoorziening: 

De Wadi, infiltratieleidingen en andere voorzieningen voor het bergen van hemelwater binnen het 

perceel zijn lager gelegen dan het terugstuwpeil van de openbare riolering (vooralsnog uitgevoerd in 

een vuilwaterriool/gemengd stelsel) in de openbare weg.(zijde Vijgeboomstraat) 

Dit betekent dat, wanneer geen voorzieningen worden getroffen die terugstuwing vanuit de openbare 

riolering tot in genoemde voorzieningen voorkomen, er bij en na zware neerslag van terugstuwing van 

(vooralsnog) verontreinigd stedelijk water sprake kan zijn met als gevolg een vervuiling van die 

voorzieningen, bodemverontreiniging en een risico voor de gezondheid. 

De Wadi, infiltratieleidingen en andere voorzieningen voor het bergen van hemelwater binnen het 

perceel kunnen daarom worden aangemerkt als overstromingsgevoelige aansluitpunten zoals bedoeld 

in NEN 3215-2018 art. 4.1.4 en NTR 3216-2018 art. 3.4.2 en waarvoor een rioolwaterpomp en/of 

terugstuwbeveiliging benodigd is. 

Vanwege het voorgenomen aansluitpunt op de openbare riolering van het (vooralsnog) gemengde 

stelsel moet de te plaatsen terugstuwbeveiliging tenminste voldoen aan type 3 van NEN-EN 13564-1. 

De terugstuwbeveiliging moet direct bovenstrooms van de overstortdrempel aan de zijde van de inrit 

(Vijgeboomstraat) binnen het perceel worden geplaatst. Een gecombineerde inspectieput met drempel 

en terugstuwbeveiliging in 2 compartimenten is vanwege doelmatig onderhoud aan te bevelen. 

Consequentie van het plaatsen van een terugstuwbeveiliging is wel dat terugstuwing van stedelijk 

water vanuit de openbare riolering weliswaar wordt voorkomen door de “klep” in gesloten toestand, 

maar dat de afvoer van hemelwater van het terrein in die situatie ook niet meer mogelijk is tot het 
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moment dat de “klep” weer opent. Het functioneren van de terugstuwbeveiliging moet periodiek 

worden gecontroleerd en de goede werking moet blijvend worden gewaarborgd. 

De meest veilige en robuuste oplossing in deze situatie is het plaatsen van een pompinstallatie voor de 

afvoer van hemelwater uit genoemde voorzieningen. In dat geval gelden andere aansluitvoorschriften 

dan in deze vergunning zijn gesteld.  

 

Aansluitvoorschrift als bedoeld in Bouwbesluit artikel 6.18 lid 4, sub. a (huishoudelijk afvalwater): 

• Plaats: volgens tekening DZ_IN_RIO-8968_SWR_V1 d.d. 07-04-2021, aanbrengen tot op 50 cm 

uit de grens van het erf en haaks door de grens van het erf aan de zijde van de openbare weg. 

• Aanlegdiepte: ten minste 60 cm, ten hoogste 65 cm onder maaiveld (bovenkant buis) ter 

plaatse van de grens van het erf/grens openbare ruimte, 

• Diameter: 125 mm op, en ter plaatse van de grens van het erf, tenzij anders aangegeven. 

• Materiaal: PVC klasse SN8, kleur roodbruin RAL 8023. 

 

Aansluitvoorschrift als bedoeld in Bouwbesluit artikel 6.18 lid 4, sub. b (hemelwater): 

Betreft de “overloopleiding” van het hemelwaterbergingssysteem aan de zijde van de Vijgeboomstraat.  

• Plaats: volgens tekening DZ_IN_RIO-8968_SWR_V1 d.d. 07-04-2021, aanbrengen tot op 50 cm 

uit de grens van het erf en haaks door de grens van het erf. 

• Aanlegdiepte: ten minste 50 cm, ten hoogste 60 cm onder maaiveld (bovenkant buis) ter 

plaatse van de grens van het erf/grens openbare ruimte, 

• Diameter: ten hoogste 160 mm op, en ter plaatse van de grens van het erf,  

• Materiaal: PVC klasse SN8, kleur groen RAL 6024 (codering infiltratie of directe lozing). 

 

Voorschriften aan bijzondere voorzieningen als bedoeld in Bouwbesluit artikel 6.18 lid 4, sub. c: 

• Alle op de openbare riolering aan te sluiten leidingen voor de afvoer van huishoudelijk 

afvalwater moeten nabij de eigendomsgrens (binnen het erf in de terreinriolering) zijn voorzien 

van een “eigen” ontstoppingsstuk indien de gevellijn niet met de kadastrale eigendomsgrens 

samenvalt. 

• In binnen het erf gelegen leidingsystemen voor de afvoer van afvalwater en de afvoer of 

verwerking van hemelwater voldoende ontstoppingsstukken en/of inspectiemogelijkheden 

toepassen opdat doelmatig onderhoud mogelijk is. 

• Inspectieputten in het terrein zijn voorzien van beton/gietijzeren putafdekkingen en 

toegankelijk vanaf het maaiveld. Inspectieput afdekkingen zijn op maaiveldniveau voorzien van 

markering “IW” of vergelijkbaar en die daarmee de aard van het desbetreffende stelsel 

markeert.  

 

Wijzigingen/aanvullingen op het bij de aanvraag ingediende leidingplan: 

Het (principe-)leidingplan betreft tekeningnummer C2020039-TEK-VO-INR-01 (Habo GWW), schaal 

1:200, datum 15-12-2020, zoals gevoegd bij de aanvraag om omgevingsvergunning en moet verder 

worden uitgewerkt en uitgevoerd volgens genoemde voorschriften. 

Uit te voeren wijzigingen en aanvullingen op het leidingplan zijn ondermeer “in rood” aangegeven op 

bijgaande tekening met kenmerk DZ_IN_RIO-8968_SWR_V1 d.d. 07-04-2021. 
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Aandachtspunten (stedelijk) afvalwater: 

Aanleg van- en aansluiting op openbare voorzieningen voor de inzameling, transport of verwerking 

van afvalwater: 

Voor nieuwe of gewijzigde aanleg en aansluiting van riolering in de openbare ruimte gelden de  

algemene voorwaarden rioolaansluiting Gemeente Utrecht – www.utrecht.nl en de instructies voor het 

indienen van een afzonderlijk verzoek om nieuwe of gewijzigde aanleg van- en aansluiting op 1 of 

meerdere perceel aansluitleidingen van de openbare riolering.  

De aansluiting(en) op de openbare riolering mag u niet zelf maken, tenzij de gemeente anders beslist. 

Dit geldt ook voor wijzigingen aan bestaande perceel aansluitleidingen. 

Voor de aanleg van-, en aansluiting op perceel aansluitleidingen van de openbare riolering moet 

minstens 10 weken voor aanvang van de werkzaamheden een verzoek bij de gemeente Utrecht worden 

ingediend via het Online loket van de gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/ 

LET OP: de termijn voor indiening van het verzoek tot aanleg en aansluiting wijkt af van de binnen de 

gemeente Utrecht gebruikelijke termijn van 6 weken. Dit in verband met de nodige voorbereidingen, 

aard en omvang van de werkzaamheden voor aanleg en aansluiting van systemen voor afvalwater in de 

openbare ruimte en om te voorkomen dat een tijdige oplevering en ingebruikname van de bouwwerken 

in gevaar komt. 

 

De gemeente Utrecht, in deze vertegenwoordigd door de Ontwikkelorganisatie Ruimte of de afdeling 

Beheer Openbare Ruimte – BOR, team Water Riolering en Gemalen, behoudt zich het recht voor om 

wijzigingen/aanvullingen op plaats, aanlegdiepte en diameter van leidingwerk voor de afvoer van 

afvalwater ter plaatse van de grens van het erf, zoals bedoeld in het Bouwbesluit door te voeren indien 

zij dit, bijvoorbeeld door lokale omstandigheden, noodzakelijk en/of redelijk acht. Hiervan wordt u 

tijdig in kennis gesteld 

De wijze waarop leidingwerk in de openbare ruimte wordt aangebracht wordt door de gemeente 

Utrecht bepaald op grond van het Handboek Openbare ruimte. 

 

Eventueel contact/vooroverleg: 

Naam organisatie: Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie Ruimte  

Naam en functie projectmanager: 

mail:

 

(toekomstige) Openbare riolering rond het nieuwbouwwerk: 

De Omgevingsvergunning gaat niet over technische eisen aan openbare voorzieningen voor de 

inzameling, transport en verwerking van stedelijk afvalwater gelegen in de (toekomstige) openbare 

ruimte. Deze eisen vallen onder het regime van het Handboek Openbare Ruimte en de procedures rond 

beheer, inrichting en gebruik (BinG) van de gemeente Utrecht. 

Informatie over de (overdrachts-)procedures is te vinden op: 

https://www.utrecht.nl/beheerinrichtinggebruik 

 

 

 

https://www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/informatie-en-voorwaarden-rioolaansluiting/
http://www.utrecht.nl/
https://pki.utrecht.nl/Loket/start.do
https://www.utrecht.nl/beheerinrichtinggebruik
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Activiteit Inrit/ Uitweg (artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo) 

 

Overwegingen 

Artikel 2:12 APV luidt als volgt: 

• Het is verboden om zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een handeling te 

verrichten als is beschreven in artikel 2.2, eerste lid onder e. van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.  

• Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd in het belang van: 

A de bruikbaarheid van de weg; 

B het doelmatig en veilig gebruik van de weg; 

C de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving; 

D de bescherming van groenvoorziening in de gemeente of vanwege strijd met een geldend 

bestemmingsplan. 

• De vergunning als bedoeld in het eerste lid is, in afwijking van artikel 1:5, zaaksgebonden. 

 

Uw aanvraag is om advies voorgelegd aan de gemeentelijke Commissie Beheer, Inrichting en Gebruik 

(BInG-commissie). In de BInG-commissie hebben ondermeer zitting de parate diensten en 

gemeentelijke diensten die met verkeer te maken hebben. De commissie heeft positief geadviseerd 

over de voorgestelde uitweg, mits het concept van de inrichtingstekening tijdig voorafgaand aan de 

realisatie bij de Bing aangeboden wordt voor toetsing.  

 

De commissie ziet op basis van het toetsingsartikel 2:12 van de APV geen redenen om de vergunning 

te weigeren.  

 

Van omstandigheden die tot de conclusie zouden moeten leiden dat dit advies onzorgvuldig tot stand 

is gekomen, onjuist zou zijn of onvolkomenheden zou bevatten is ons niet gebleken. Daarom hebben 

wij dit advies overgenomen. 

 

Voorschriften 

• De werkzaamheden voor de wijziging/aanleg van de uitweg, voor zover die ligt op openbare 

grond, mogen uitsluitend plaatsvinden door de afdeling BORG van Stadsbedrijven. U kunt hierover 

contact opnemen met de heer Van Anrooy, bereikbaar onder telefoonnummer 030 - 286 4515. 

• De aanleg van de uitweg gebeurt volgens de eisen die zijn opgenomen in het gemeentelijk 

Handboek Openbare Ruimte, te raadplegen op www.utrecht.nl.  

• Het is niet toegestaan om op eigen initiatief wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de 

desbetreffende uitweg.  

• De kosten voor aanleg en onderhoud zijn geheel voor rekening van de vergunninghouder.  

• De vergunninghouder dient zich te houden aan de aanvullende voorwaarden. 

 

Tenslotte delen wij u mee, dat: 

• De gemeente Utrecht in geen enkel geval aansprakelijk is voor enige schade, die het gevolg zou 

kunnen zijn van gebruikmaking van deze vergunning. Eventuele schade aan gemeente - 

eigendommen dient door u op eerste aanzegging aan de gemeente te worden vergoed. 

• Wij behouden ons het recht de gestelde voorwaarden te wijzigen en aan te vullen, of wanneer naar 

onze mening het algemeen belang dit vordert, deze vergunning in te trekken. 

 

Aanvullende voorschriften 

• Vergunninghouder is verplicht om op haar kosten de ligging, plaats en aard van de krachtens deze 

vergunning aanwezige voorziening te laten wijzigen, als de gemeente dit voor de uitvoering of 

wijziging van andere werken nodig heeft. Hierbij is te denken aan: wegaanleg, wegverbetering, 

leggen van kabels, leidingen of riolering, bouw of wijziging van bouw- en/of waterbouwkundige 

werken enz.  

• Alle schade, die door het gebruikmaken van deze vergunning aan gemeente-eigendommen mocht 

ontstaan, wordt door de gemeente voor rekening van vergunninghouder hersteld en moet door de 

vergunninghouder op eerste aanzegging aan de gemeente worden vergoed. 

http://www.utrecht.nl/
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• De gemeente Utrecht aanvaardt aangaande de voorziening geen enkele verantwoordelijkheid. De 

gemeente Utrecht is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor beschadiging of vernieling van de 

voorziening noch voor de gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien; evenmin is zij 

aansprakelijk als schade zou ontstaan als gevolg van verzakkingen, al dan niet verband houdend 

met in de grond aanwezige objecten. 

• De voorziening moet door vergunninghouder in goede staat worden gehouden. Bij verzuim is de 

gemeente gerechtigd voor rekening van vergunninghouder al dat nodige te doen dat zij in verband 

hiermede nodig acht. De door de gemeente gemaakte kosten moeten op eerste aanzegging aan 

haar door vergunninghouder worden vergoed. 

• Vergunninghouder moet te allen tijde gedogen dat door de gemeente of door de nutsbedrijven 

werkzaamheden worden uitgevoerd op het door de voorziening in beslag genomen of afgesloten 

gedeelte van de openbare grond.  

• Alle aanwijzingen door medewerkers van de Regionale Politie met betrekking tot het hebben en 

gebruiken van de voorziening te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Hiertoe kan 

behoren dat de Regionale Politie het nodig acht voor de verkeersveiligheid of uit anderen hoofde, 

dat één en ander tijdelijk buiten gebruik gesteld wordt.  

• Indien van de vergunningsvoorwaarden wordt afgeweken wordt vergunninghouder geacht zonder 

vergunning te hebben gehandeld. 

 

 
 

 

 



Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 5562277

Aanvraagnaam Omloop - Deelgebied 1

Uw referentiecode 1726-DG1

Ingediend op 04-12-2020

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Nieuwbouw van 61 sociale woningen te Ondiep, Utrecht.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Utrecht

Bezoekadres: <div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen 
vindt u op onderstaand genoemde website.</div>

Postadres: Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK Utrecht

Telefoonnummer: 030-286 0000

Contactformulier: www.utrecht.nl/baliebwo

Website: www.utrecht.nl/baliebwo

Contactpersoon: VTH Vergunningen
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen
• Uitrit aanleggen of veranderen

Bijlagen
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Utrecht

Kadastrale gemeente Lauwerecht

Kadastrale sectie B

Kadastraal perceelnummer 5704

Bouwplannaam Omloop - Deelgebied 1

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Alleen perceel 5704, waarop wel meerdere adressen vallen.
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Bestaande bouw wordt gesloopt.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

4904

6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

15400

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

1284

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Bestaande bouw wordt gesloopt.

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

70

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

61

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0
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12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels metselwerk bruin, rood

- Plint gebouw metselwerk bruin, rood

- Gevelbekleding metselwerk bruin, rood

- Borstweringen metselwerk bruin, rood

- Voegwerk voeg grijs

Kozijnen kunststof RAL 7002, olijfgrijs

- Ramen kunststof RAL 7006, beigegrijs

- Deuren kunststof RAL 7006, beigegrijs

- Luiken geen geen

Dakgoten en boeidelen metselwerk bruin, rood

Dakbedekking bitumen zwart / grijs

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie 1726C001 Kleur & materialenstaat LEVS

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Uitrit aanleggen of veranderen
Woning bouwen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een 
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Geef eventueel een toelichting op 
wat u gaat doen.

-

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
Zijerf
Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of 
uitrit op uitkomt.

Vijgeboomstraat, Utrecht

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de 
nieuwe in- of uitrit?

Inrit direct op erfgrens tpv doorgang tuinmuur dmv 
speedgate, +/- 3200mm breed.

Welk materiaal wordt gebruikt? Tuinmuur bestaande uit metselwerk, speedgate uit staal en 
verharding uit straatklinker.

Zijn er obstakels aanwezig die het 
aanleggen of het gebruiken van de 
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee

Welke obstakel(s) zijn aanwezig? Boom
Lantaarnpaal
Nutsvoorziening
Anders

Beschrijf het obstakel dat het 
aanleggen of gebruiken van de in- 
of uitrit in de weg staat.

1 bestaand parkeerplaats

4 Gemeentespecifieke vragen

Wilt u een permanente uitrit 
realiseren?

Ja
Nee

Mag u volgens het 
bestemmingsplan op eigen terrein 
parkeren?

Ja
Nee

Heeft de uitrit betrekking op 
bouwverkeer?

Ja
Nee

periode van de werkzaamheden -
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Constructie_OV--Docu-
mentenlijst

20204001_OV-Do-
cumentenlijst.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_SB01_St-
atische berekeningen

20204001-SB01 
Statische berekening 
deelgebied 1 
2020-11-10.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--001_-
Palenplan

20204001_OV-00-
1_Palenplan.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--101_-
Fundering + BG

20204001_OV-10-
1_Fundering-begane 
grondvloer.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--301_1e 
Ver

20204001_OV-30-
1_1e Verdiepingsvlo-
er.pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--302_2e 
Ver

20204001_OV-30-
2_2e Verdiepingsvlo-
er.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--303_3e 
Ver

20204001_OV-30-
3_3e Verdiepingsvlo-
er.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid

04-12-2020 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

Constructie_OV--304_-
Dakvloer

20204001_OV-30-
4_Dakvloer-.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--100_-
Details onderbouw

20204001_OV-10-
0_Detaillering 
onderbouw.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Constructie_OV--300_-
Details bovenbouw

20204001_OV-30-
0_Detaillering 
bovenbouw.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens 
veiligheid
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Uitgaande riool BG De Omloop Blok 1 
UITGAANDE RIOOL 
FIT 02122020.pdf

Gezondheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

BLVC + Bouwplaatsinri-
chting

201203 BAM - BLVC 
Omloop concept.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

Rapport Bouwfysica 20191717_Bouwf-
ysica_ 
Omloop_Utrecht-
_Deelgebied_I_a-
anvraag_OV .pdf

Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Gelijkwaardigheid

04-12-2020 In 
behandeling

Rapport Brand 20191717_Brand-
_ Omloop_Utrecht-

Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid

04-12-2020 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

_Deelgebied_I_a-
anvraag_OV .pdf

Overige gegevens 
veiligheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

Rapport Geluidwering 
gevel

20191717_Gelui-
dwering_gevel_ 
Omloop_Utrecht-
_Deelgebied_I_a-
anvraag_OV .pdf

Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Energiezuinigheid en 
milieu
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

1726A001_Formulier 
Veilig Onderhoud

1726A001_Formu-
lier toetsingskader 
veilig onderhoud 2012 
def.pdf

Overige gegevens 
veiligheid

04-12-2020 In 
behandeling

1726A004_Memo 
fietsenstalling

1726A004_Memo 
gelijkwaardigh-
eid berging - 
fietsenstalling.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Gelijkwaardigheid

04-12-2020 In 
behandeling

BB-101_BVO-GO BB 101 BVO - GO.pdf Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

BB-102_TOEGANG-
KELIJKHEID SECTOR

BB 102 
TOEGANGKELIJKH-
EID SECTOR.pdf

Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

1726C002_VenG-plan_-
ontwerp

1726C002_VenG--
plan ontwerp.pdf

Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 

04-12-2020 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden

DOCUMENTENLIJS-
T_LEVS

DOCUMENTENLIJS-
T.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV_001_SITUATIE OV 001 SITUATIE.pdf Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV_002_SITUATIE_BES-
TAAND

OV 002 SITUATIE 
BESTAAND.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV-101_PLATTEG-
ROND_BEGANE 
GROND

OV 101 
PLATTEGROND 
BEGANE GROND.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand

04-12-2020 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

OV-102_PLATTEG-
ROND_1E &2E VER

OV 102 
PLATTEGROND 1E - 
2E VERDIEPING.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV-103_PLATTEG-
ROND_3E VERD & DAK

OV 103 
PLATTEGROND 
3E VERDIEPING - 
DAK.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV_151-60_WONI-
NGTYPES TBV 
DAGLICHT

OV 151-60 
WONINGTYPES TBV 
DAGLICHT.pdf

Anders
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid

04-12-2020 In 
behandeling
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Energiezuinigheid en 
milieu
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

OV-201_VOOR & 
ACHTERGEVEL

OV 201 VOOR - 
ACHTERGEVEL.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV-202_KOPGEVELS OV 202 
KOPGEVELS.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Energiezuinigheid en 
milieu
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV-301_DOORSNEDEN OV 301 
DOORSNEDEN.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Gezondheid
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling
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Energiezuinigheid en 
milieu
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Gegevens en bescheiden 
over veiligheid en 
het voorkomen 
van hinder t.b.v. 
bouwwerkzaamheden
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

OV-401-10_PRINCIPE 
DETAILS

OV 401-10 PRINCIPE 
DETAILS.pdf

Anders
Welstand
Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

OV-RENVOOI OV RENVOOI 
RENVOOI.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Overige gegevens 
veiligheid
Welstand
Gelijkwaardigheid
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

1726C001_Kleur-- & 
materialenstaat OV

1726C001_Kleur--
materialenstaat OV - 
Deelgebied 1.pdf

Anders
Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Kwaliteitsverklaringen
Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling

1726-2_Welstandsboekje 
Omloop DG 1

1726-2_Omloop_-
Welstandsboekje 
Deelgebied 1.pdf

Ontwerptekening nieuwe 
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit
Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

04-12-2020 In 
behandeling
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