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omgevingsvergunning Bijlage(n)   

  Verzonden  

  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

Geachte  

 

We hebben besloten om een omgevingsvergunning te geven aan  voor: 

- Het bouwen van een woongebouw met 52 appartementen op de hoek van Oudenoord en 

Stroomstraat 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.  

 

We hebben een vermoeden dat de bodem waarop uw initiatief wordt gerealiseerd ernstig verontreinigd 

is. U mag de vergunning daarom pas gebruiken als de procedure over de bodemsanering is afgerond. 

 

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 

3.3.1. Planologisch strijdig, indien artikel 2.12  

3.1.2. Bouwactiviteiten kleiner dan 50.000.000,00  
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Uitvoering 

Uw contactpersoon voor het toezicht op de uitvoering (waaronder de melding van start en voltooiing 

van de werkzaamheden) is , inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving 

Bebouwde Omgeving, telefoonnummer:  

Indien tussen de ontvangst van deze vergunning en de start van de uitvoering meer dan 3 maanden 

zijn verstreken dan moet u via het algemene maladres nvon@utrecht.nl nagaan of de genoemde 

inspecteur voor deze vergunning nog de contactpersoon is. 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Afdeling Vergunningen 

Ons Kenmerk HZ_WABO-21-46829 

 

 

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht 

            3 

Activiteit Bouw en Afwijken van de Bestemming 

 

Constateringen 

• Uw aanvraag is in strijd met artikel 4.2.1 lid 3 van het uitwerkingsplan "Actualisering diverse 

gebieden Uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-St… met identificatienummer 

NL.IMRO.0344.UPACTDIGEBHOEKOUOT-ON01 van de gemeente Utrecht". Uw aanvraag voldoet 

namelijk niet aan de maximaal toegestane bouwhoogte. 

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

zienswijzen in te dienen. In deze periode hebben we geen zienswijze(n) ontvangen. Indien wij in 

deze periode zienswijzen ontvangen zal in deze vergunning de uitkomst van de behandeling 

worden opgenomen. 

 

Overwegingen 

• Ons college is bevoegd om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1° van de Wabo af te 

wijken van het uitwerkingsplan.  

• Uw aanvraag voldoet aan de criteria genoemd in de afwijkingsregel artikel 46 lid a van het 

uitwerkingsplan.   

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

welstandsbeleid getoetst. Uw aanvraag voldoet aan de betreffende criteria, mits het hekwerk in 

staal wordt uitgevoerd.  

• Er ligt voor dit bouwplan tevens een besluit hogere waarde ter inzage overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 110a, zesde lid, van de Wet geluidhinder”. Uw aanvraag voldoet aan het geluidbeleid van 

de gemeentelijke geluidsnota. 

 

Besluit en motivering 

Het volgende is besloten:  

• De omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van artikel 4.2.1 lid 3 uit de voorschriften van 

uitwerkingsplan "Actualisering diverse gebieden Uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-St… 

met identificatienummer NL.IMRO.0344.UPACTDIGEBHOEKOUOT-ON01 van de gemeente Utrecht" 

door toepassing van de afwijkingsregel genoemd in artikel 46 lid a van het uitwerkingsplan.  

• Motivering: De beperkte afwijkingen zijn acceptabel en sluiten aan bij de uitgangspunten van het 

ontwerp bestemmingsplan. Stedenbouwkundig gezien zijn er daarom geen bezwaren aan de 

beperkte overschrijding van de bouwhoogte. 

 

Parkeren 

Elke bouwontwikkeling kent een bepaalde parkeerbehoefte die berekend moet worden. Daarbij is de 

Nota Stallen en Parkeren, vastgesteld op 22 maart 2013 door de gemeenteraad, inclusief het 

addendum Nota parkeernota fiets en auto dat door de gemeenteraad op 28 maart 2019 is vastgesteld, 

leidend. De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 de Parkeervisie Fiets- en autoparkeren in een 

groeiend Utrecht vastgesteld. Met de beleidsregel parkeernormen fiets 2021 en beleidsregel 

parkeernormen auto 2021, die 1 februari 2022 in werking zijn getreden, bepaalt de gemeente de 

benodigde capaciteit van het (fiets)parkeren. Voor deze ontwikkeling blijft de Nota Stallen en Parkeren 

2013 en het Addendum Nota parkeernormen fiets en auto van 28 maart 2019 van toepassing. Dit blijkt 

uit de overgangsbepalingen (artikel 23 lid 1 onder e) van de beleidsregel parkeernormen auto 2021.  

In de nota staan normen voor het bepalen van het aantal auto- en fietsparkeerplaatsen per 

gebruiksfunctie in een bepaalde zone. De locatie van bouwdeel E ligt in zone A2, het stedelijk gebied 

dat grotendeels binnen de snelwegen ligt, de overige bouwdelen A t/m D liggen in zone B1.  
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Bij sloop/nieuwbouw en functiewijziging wordt bij de berekening van de parkeereis rekening gehouden 

met de parkeervraag van de bestaande (legale) situatie, het zogenaamde 'rechtens verkregen niveau'. 

Dat betekent dat eerst de parkeervraag van de meest recente legale functies wordt bepaald volgens de 

maximale parkeernorm. Deze parkeervraag mag vervolgens worden afgetrokken van de parkeereis van 

de nieuwe situatie volgens de minimumnorm, zodat alleen het verschil aan parkeerplaatsen nog moet 

worden gerealiseerd.  

Ontwikkeling 

Rechtens verkregen niveau 

De huidige parkeerfaciliteiten op bouwdeel E worden door de functies die in de bouwdelen A t/m D 

zitten gebruikt. Daarom is er een gezamenlijke parkeerbalans voor de bouwdelen A t/m E gemaakt. In 

de parkeerbalans (zie bijlage) staan de relevante gegevens voor het totale bouwproject met de 

bouwdelen A t/m E. Deze berekening laat zien wat het rechtens verkregen niveau is van de bouwdelen 

A t/m E. De conclusie is dat van de nieuwe parkeereis 51,72 parkeerplaatsen afgetrokken mogen 

worden. 

Parkeerbehoefte 

Uit de parkeerbalans blijkt dat er voor alle functies die in de bouwdelen A t/m E komen een 

parkeerbehoefte ontstaat van 90,43 parkeerplaatsen. Op eigen terrein worden 29 parkeerplaatsen 

gerealiseerd voor de bouwdelen A t/m D. Op het binnenterrein van bouwdeel E komen geen 

parkeerplaatsen, omdat hier meer belang wordt gehecht aan het vergroenen van het binnenterrein dan 

het realiseren van 3 parkeerplaatsen. Dit is mogelijk omdat er nog ruimte is binnen het 'rechtens 

verkregen niveau'. De nieuwe bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning voor 

straatparkeren in de buurt. 

Maatwerk sociale huur 

Voor alle sociale- en middenhuurwoningen vanaf 55 m2 BVO is per woning een aftrek mogelijk op de 

totale parkeernorm (bewoners- en bezoekersdeel) tot maximaal 25%. Dit maatwerk wordt voor dit 

project toegepast en zorgt voor een reductie van 3,11 parkeerplaatsen. 

Afwijking fietsparkeren 

Fietsparkeren wordt voor de woningen inpandig gerealiseerd. De fietsparkeerruimte moet voldoen aan 

de eisen van het Bouwbesluit. De fietsenstalling moet voor alle woningen gemakkelijk bereikbaar en 

toegankelijk zijn en wordt gerealiseerd op het maaiveld. Voor het complex wordt een 

gemeenschappelijke fietsenstalling gerealiseerd. 

Wanneer er bij een ontwikkeling in onder andere B1 of A2 gebied meer fietsparkeerplaatsen dan de 

fietsparkeernorm worden gerealiseerd, dan hoeven er minder autoparkeerplaatsen gerealiseerd te 

worden. Hierbij geldt dat voor elke autoparkeerplaats minder anderhalve fietsparkeerplaats meer 

gerealiseerd moet worden. Dit is voor 10% van de parkeereis mogelijk, in dit geval 9,04 

parkeerplaatsen. Dit betekent dat er 14 extra fietsparkeerplekken moeten komen. Er worden 4 extra 

fietsparkeerplekken gerealiseerd in de gemeenschappelijke berging voor bouwdeel E. De overige 10 

extra fietsparkeerplaatsen worden zeer waarschijnlijk gerealiseerd in bouwdeel D (waar de bewoners 

van bouwdelen A en D hun auto's parkeren). Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd (deze 

10 fietsparkeerplekken kunnen ook in een ander bouwdeel van de ontwikkeling waarvoor een 

omgevingsvergunning wordt verleend gerealiseerd worden). 

Afwijking deelauto 

Daarnaast worden in het plan 2 openbare deelautoparkeerplaatsen aan de Stroomstraat toegevoegd. 

Door het toepassen van die 2 deelautoparkeerplaatsen kunnen er in de totale parkeerbehoefte 6 

parkeerplaatsen vervallen (en komen er 8 minder op het binnenterrein van bouwdeel E, omdat de 

deelautoparkeerplaatsen in het openbaar gebied komen). Vanwege het 'rechtens verkregen niveau' en 
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uit de uitgevoerde parkeerdrukmeting blijkt dat hiervoor ruimte is in het openbaar gebied. Doordat de 

deelautoplekken in het openbaar gebied komen, kan de buurt hier ook gebruik van maken. 

Valetparking 

Voor het hotel en de short stay wordt valetparking aangeboden, waardoor de auto's op afstand 

(bijvoorbeeld in een parkeergarage in de nabijheid van de locatie) worden geparkeerd. Hierdoor 

worden in de parkeerbalans 12 parkeerplaatsen in mindering gebracht. 

Parkeerdrukmeting 

De parkeerbalans voldoet aan het parkeerbeleid. Ten opzichte van het berekende 'rechtens verkregen 

niveau' komen er in de nieuwe situatie in de openbare ruimte meer parkeerplaatsen vrij. Aangezien er 

in de buurt zorgen zijn voor een toename van de parkeerdruk, is er door Goudappel Coffeng een 

parkeerdrukmeting uitgevoerd (zie bijlage). Deze parkeerdrukmeting laat zien dat in de omgeving op 

de telmomenten nog voldoende capaciteit voorhanden was. Uit de parkeerdrukmeting blijkt dat er een 

restcapaciteit is van 33 parkeerplaatsen op een werkdagavond. 

Conclusie  

Voor het totale gebied (bouwdelen A t/m E) wordt voldaan aan de parkeereis. Na aftrek van sociale 

huur, fietsparkeren, valetparking en deelauto's blijven er voor de bouwdelen A t/m E nog 31 

parkeerplaatsen over die in de openbare ruimte opgelost worden. Dit zorgt ervoor dat er (ten opzichte 

van het rechtens verkregen niveau) een restgedeelte van 20 parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

overblijft. Toekomstige bewoners hebben geen recht op een parkeervergunning. 

 

Verkeer   

Het is van belang dat de bestaande wegen de verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkeling zonder 

problemen kunnen afwikkelen. 

Ontwikkeling 

Het plangebied ligt aan de weg Oudenoord (50 km/uur) en de zijstraten Stroomstraat en Otterstraat 

(beide 30 km/uur). Nabij het plangebied ligt een bushalte met diverse buslijnen. De locatie ligt op 

korte afstand van de binnenstad van Utrecht en van het Centraal Station.  

Bouwdeel A t/m D (inclusief bijbehorend parkeerterrein met 60 parkeerplaatsen waarop deze 

ontwikkeling voorzien is) had toen het nog als kantoorfunctie werd gebruikt een maximale 

verkeersgeneratie van 562 verkeersbewegingen. De nieuwe functies die in de bouwdelen A t/m E zijn 

voorzien, hebben een maximale verkeersgeneratie van 480 verkeersbewegingen. Dit betekent dat de 

op de basis van de CROW normen berekende verkeersgeneratie in de nieuwe situatie afneemt (zie ook 

bijlage). 

 

Conclusie 

Vanuit verkeersoogpunt bestaan er voor de ontwikkeling geen belemmeringen. 

 

VRU 

Het geplande bouwwerk, zoals dat is weergegeven in de aanvraag, voldoet aan de genoemde 

regelgeving met betrekking tot brandveiligheid. Vanuit dit aspect bestaat er geen bezwaar tegen de 

gevraagde vergunning. 

 

Archeologie 

In het plangebied zijn oever- en beddingafzettingen te verwachten van de Oud-Aa stroomrug, een 

voorganger van de rivier de Vecht. De top van de oeverafzettingen zijn geschikt voor bewoning sinds 

het ontstaan van de rivier (in de bronstijd). Het plangebied grenst eveneens aan de Otterstroom, 
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ongeveer ter plaatse van de Otterstraat en/of de Stroomstraat, dat een voormalige bedding van de 

Vecht betreft. In deze oude restgeul kan afval aanwezig zijn van historische bewoning op de 

aangrenzende oevers. Ook kunnen andere water-gerelateerde resten zoals scheepswrakken/visfuiken 

worden ontdekt.  

 

Bouwdeel E ligt bovendien ten zuidoosten van buitenplaats en Zijderederij Zijdebalen en ten noorden 

van het klooster Bethlehem. Hoewel het plangebied buiten de Bemuurde Weerd ligt kunnen sporen van 

industrie (pottenbakkersactiviteiten) niet worden uitgesloten. In de nabije omgeving van het plangebied 

zijn deze sporen namelijk aangetroffen. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat bebouwing in het 

plangebied pas voorkomt vanaf de 19e eeuw.   

 

Omdat er in eerste instantie sprake was van bovengrondse bouw met ondergrondse heipalen werd 

geadviseerd om het palenplan ‘archeologievriendelijk’ te ontwerpen. Indien dit ontwerptechnisch niet 

mogelijk was werd geadviseerd om in bouwdeel E een verkennend-karterend booronderzoek uit te 

voeren.  

 

Selectiebesluit  

Het advies van Transect wordt overgenomen. In bouwdeel E dient een vervolgonderzoek plaats te 

vinden in de vorm van een verkennend booronderzoek. Op de bouwtekening is te zien dat de 

funderingen minimaal  

1 meter beneden maaiveld zullen worden aangelegd en dat er nog gesaneerd moet worden. Daardoor 

is er geen sprake meer van ‘archeologievriendelijk bouwen’. Mogelijke aanwezige archeologische 

resten zullen dan ook worden verstoord door de graafwerkzaamheden. De boringen dienen informatie 

op te leveren over de aan- of afwezigheid en de (diepte)ligging van eventuele archeologische resten in 

het plangebied. Op basis van deze boringen kan een besluit worden genomen of gravend 

vervolgonderzoek noodzakelijk is.   

 

Vervolgonderzoek  

Een verkennend booronderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse  

Archeologie (KNA), te raadplegen via www.sikb.nl, en de Richtlijnen voor archeologisch onderzoek van 

de gemeente Utrecht, te vinden op www.utrecht.nl/archeologievergunning/ Voor een verkennend 

booronderzoek is het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) verplicht. Het PvA moet ter goedkeuring 

aan ons worden voorgelegd. U kunt het concept-PvA sturen naar archeologie@utrecht.nl.   

 

Vragen?  

Voor meer informatie kunt u terecht bij  van de afdeling Erfgoed, op tel.  

  

 

 

Bodem 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit is geschikt voor het beoogde gebruik. Op de oostelijke hoek van 

het terrein is een sterke verontreiniging met lood aanwezig vanaf circa 0,85 meter -mv. Vermoedelijk 

wordt, bij het graven van de bouwkuip, gegraven in deze sterk verontreinigde grond. Hiervoor moet 

een BUS-melding worden ingediend. 
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Algemene 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 eventuele 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. 

 

Lucht 

Door BJZ is voor het project ‘Hoek Oudenoord - Stroomstraat te Utrecht’ een 

stikstofdepositieonderzoek opgesteld, waarvan d.d. januari 2022 een rapport is opgesteld.  

Volgens het onderzoek is aangetoond dat er in gebruiksfase geen significante verslechtering 

plaatsvindt van de stikstofdepositie in enig Natura2000-gebied. Conform de Wet Stikstofreductie en 

Natuurverbetering is alleen de gebruiksfase beschouwd omdat de aanlegfase/bouwfase vergunningsvrij 

is. Het onderzoek is beoordeeld, waarvan hieronder bevindingen zijn opgenomen. 

 

Onderzoek 

Voor de gebruiksfase is een inschatting gemaakt van de verkeersgeneratie. Dit is gedaan op basis van 

CROW kentallen. De emissies zijn realistisch ingeschat. Er wordt geen stikstofdepositie berekend op de 

omliggend eNatura2000-gebieden. 

 

Conclusie 

Er zijn vanuit de Wet natuurbescherming, onderdeel stikstofdepositie, geen belemmeringen voor de 

afgifte van een omgevingsvergunning. 

 

Ecologie 

Met de sloop van het gebouwtje op het parkeerterrein en de verdere ontwikkeling van het plangebied 

worden geen overtredingen van de Wet natuurbescherming verwacht.  

 

Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht neemt voor in 

het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Geef dieren tijdens de sloop bijvoorbeeld de ruimte om te vluchten en werk als het kan in de richting 

van het vluchtpad. Mochten er alsnog beschermde soorten worden aangetroffen dan dient er 

onmiddellijk contact opgenomen te worden met de begeleidend ecoloog.  
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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.In bouwdeel E dient een vervolgonderzoek plaats te vinden in de vorm van een 

verkennend booronderzoek. Een verkennend booronderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen 

van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), te raadplegen via www.sikb.nl, en de 

Richtlijnen voor archeologisch onderzoek van de gemeente Utrecht, te vinden op 

www.utrecht.nl/archeologievergunning/ Voor een verkennend booronderzoek is het opstellen van 

een Plan van Aanpak (PvA) verplicht. Het PvA moet ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd. U 

kunt het concept-PvA sturen naar archeologie@utrecht.nl.   

• Na eventuele 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. 

• Uw aanvraag voldoet aan de betreffende criteria, mits het hekwerk in staal wordt uitgevoerd.  

• 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. 

• De bouwwerkzaamheden moeten overeenkomstig deze vergunning, het bouwbesluit en de 

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

worden opgetreden. 

• Wij hebben kennisgenomen 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. 

 

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 
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-  de belendende bouwwerken 

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

 

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

 

Funderingsstroken, balken en poeren 

Tekeningen betreffende de detaillering van de funderingsconstructies (stroken op staal; balken en 

poeren op palen e.d.) voorzien van: 

-  de afmetingen van de onderdelen 

-  de wapening van de (prefab) betonconstructies 

- in te storten ankers en stekeinden 

Berekeningen waaruit blijkt dat alle (te wijzigen) delen van de fundering 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) 

 

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. 
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- 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. 

 

• Zoals aangegeven onder het kopje ‘Bodem’ dient u een BUS-melding in te dienen. 

• U heeft bij de aanvraag een BLVC plan ingediend. 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 

eerdergenoemde 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 

 

Activiteit Bouw - Bouwbesluit Afd. 6.4: 

“Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw”. 

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  

 

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

afvoeren van huishoudelijk afvalwater en hemelwater aangesloten kunnen worden. 

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

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

“Aandachtspunten (stedelijk) afvalwater”. 

 

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

Bij sloopwerkzaamheden: 

In de bestaande situatie is sprake van riolering (kolken en kolkleidingen) binnen de contouren van het 

nieuwbouwwerk of uit te geven terrein. Het verwijderen of verplaatsen wordt uitgevoerd door, en voor 

rekening van de bouwontwikkeling. 

De afvoer van afvalwater binnen en rond het plangebied moet gedurende de werkzaamheden worden 

gewaarborgd. 

 

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

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

• De leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater moeten gescheiden van 

elkaar zijn uitgevoerd tot buiten het bouwwerk (art. 4.1.2 van NEN3215-2018) en de grens van 

het erf. (Bouwbesluit artikel 6.18, 4e lid onder b.)  

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

1:50 (2%). 

• Uitvoering van ontspanningsleiding(en) volgens art. 4.2.6 van NEN 3215-2018. 
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• Gelet op de specifieke kenmerken van het bouwwerk en haar omgeving is het toegestaan om 

op de wijze zoals is verbeeld op tekening DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022 met 

betrekking tot een gedeelte van het bouwwerk af te wijken van art. 4.1.3. van NEN3215-2018 

(Standleidingen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater van recht boven elkaar gelegen 

identieke woonfuncties mogen worden aangesloten op een tot buiten het erf aan te brengen 

verzamelleiding, mits deze gemeenschappelijk wordt beheerd.)  

Vanwege de omvang van het gebouw en de hoeveelheid woonfuncties daarin wordt verwezen 

naar NTR3216-2018 artikel 4.5.3.1 (toelichting op NEN3215-2018) waarin wordt gesteld dat: 

In verband met de bedrijfszekerheid schrijft NEN 3215 paragraaf 4.1.3 voor dat een 

gemeenschappelijk leidingsysteem voor huishoudelijk afvalwater voor twee of meer 

gebruiksfuncties in principe niet is toegestaan, tenzij er aan bepaalde voorwaarden wordt 

voldaan (zie NTR3216 paragraaf 3.4.1). Voor leidingsystemen van gebouwriolering geldt de 

algemene regel dat deze zoveel mogelijk een rechtlijnig beloop en zo kort mogelijke lengte 

moeten hebben. De gebouwriolering in een groot gebouw wordt daarom zoveel mogelijk in 

kleinere leidingsystemen tot buiten het gebouw gebracht om daarmee de bedrijfszekerheid te 

vergroten. Door, op de wijze zoals op tekening DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022 

verbeeld, met betrekking tot een deel van het bouwwerk de leidingsystemen buiten het 

gebouw, maar binnen het perceel samen te voegen tot een gezamenlijk leidingsysteem wordt 

recht gedaan aan paragraaf 3.4.1 van NTR 3216 en wordt de impact van de aanleg ervan voor 

de omgeving beperkt gehouden.    

• 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. 

• Hemelwaterafvoeren (regenpijpen) moeten zijn voorzien van een ontlastvoorziening volgens 

artikel 4.1.11 van NEN3215. (ongeacht het systeem waarin water wordt geloosd) 

Het gaat dan om een voorziening op maaiveldniveau in de hemelwaterafvoer(en) die, als de 

terreinleiding binnen het erf of een voorziening daarbuiten het water niet kan afvoeren, het 

water zonder nadelige gevolgen af laat stromen over verharding of maaiveld. 

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

bouwwerk aanbrengen (=onderdeel gebouwriolering).  

• Hemelwaterafvoeren (“regenpijpen”) of terreinleidingen voor hemelwater conform artikel 4.1.8 

van NEN3215 voorzien van een stankafsluiter (waterslot) vanwege (tijdelijke) aansluiting op 

een vuilwaterriool/gemengd stelsel.  

 

Wijzigingen/aanvullingen op het bij de aanvraag ingediende leidingplan: 

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

bijgaande tekening met kenmerk DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022. 

 

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

betrekking tot afvoerleiding B: 

• Plaats: volgens tekening DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022, aanbrengen tot op 50 

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

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

plaatse van de grens van het erf/grens openbare ruimte. 
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• Diameter: 160 mm op, en ter plaatse van de grens van het erf, tenzij op basis van een 

capaciteitsberekening een grotere diameter noodzakelijk blijkt. 

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

 

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

betrekking tot afvoerleidingen voor huishoudelijk afvalwater, niet zijnde niet afvoerleiding B): 

• Plaats: volgens tekening DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022, aanbrengen tot op 50 

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

• 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. 

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

 

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

tot afvoerleiding A: 

• Plaats: volgens tekening DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022, aanbrengen tot op 50 

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

• 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: 160 mm op, en ter plaatse van de grens van het erf, tenzij op basis van een 

capaciteitsberekening een grotere diameter noodzakelijk blijkt. 

• Materiaal: PVC klasse SN8, kleur grijs RAL 7037. 

 

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

tot afvoerleidingen, niet zijnde afvoerleiding A: 

• Plaats: volgens tekening DZ_INH_RIO-3218_SWR_V1 d.d. 08-02-2022, aanbrengen tot op 50 

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

• 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 op basis van een 

capaciteitsberekening een grotere diameter noodzakelijk blijkt. 

• Materiaal: PVC klasse SN8, kleur grijs RAL 7037. 

 

De hart-op-hart afstand tussen leidingen ter plaatse van de grens van het erf dient ten minste 500 mm 

te bedragen. 

 

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

• Alle op de openbare voorzieningen voor afvalwater aan te sluiten leidingen met een diameter 

van 160mm of kleiner 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. 

• Alle op de openbare voorzieningen voor afvalwater aan te sluiten leidingen moeten, indien de 

gevellijn gelijk is aan de (toekomstige) eigendomsgrens, op 50 cm uit de gevellijn zijn voorzien 

van een ontstoppingsstuk van het type klemdeksel (geen schroefdeksel toepassen).  

• Op de openbare voorzieningen voor afvalwater aan te sluiten leidingen met een grotere 

diameter dan 160mm dienen voorzien te zijn van een inspectieput binnen het perceel en tegen 

de erfgrens. 
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• Kolken voor (particulier) terreinafwatering voorzien van zandvang (en stankscherm, indien 

sprake van aansluiting op een vuilwaterriool). 

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

verwerking van hemelwater voldoende ontstoppingsstukken en/of inspectiemogelijkheden 

toepassen. Dit geldt voor (kritische aansluitpunten in-) verzamelleidingen, maar ook t.b.v. 

individuele gebouwuittreden. 

• Inspectieputten zijn voorzien van beton/gietijzeren putafdekkingen, inspectieputten zijn 

toegankelijk vanaf het maaiveld en zijn daarom niet “verdekt”. Inspectieput afdekkingen zijn 

op maaiveldniveau voorzien van markeringen “VW” en “RW” of vergelijkbaar en daarmee de 

aard van desbetreffende stelsels markeren. 

 

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 perceelaansluitleidingen van de openbare riolering.  

 

Instructies nieuwe aanleg en aansluiting 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 perceelaansluitleidingen. 

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

minstens 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden een aanvraag bij de gemeente Utrecht 

worden ingediend. U vraagt perceelaansluitingen aan op 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 afdeling Beheer Openbare Ruimte – BOR 

behoudt zich het recht voor om wijzigingen/aanvullingen op plaats, aanlegdiepte en diameter van 

leidingwerk voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater ter plaatse van het aansluitpunt, dan wel de 

grens van het erf 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, dan wel de uitvoering van die 

voorzieningen voor afvalwater die onder de beheerverantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht 

worden ondergebracht, wordt door de gemeente Utrecht bepaald op grond van het Handboek 

Openbare Ruimte (HOR). 

 

Kosten voor aanleg en aansluiting riolering: 

De kosten voor aanleg en aansluiting komen voor rekening van rechthebbende aanvrager van de 

aansluiting(en) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Meer informatie over kosten voor aanleg 

en aansluiting riolering en Algemene voorwaarden voor rioolaansluitingen zijn te vinden op: 

www.utrecht.nl/ondernemen/vergunningen-en-regels/informatie-en-voorwaarden-rioolaansluiting/ 
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Overige lozingen: afvalwater afkomstig van balkons en galerijen: 

De afvoerleidingen voor afvalwater van balkons en galerijen mogen niet worden gekoppeld aan de 

afvoerleidingen voor de afvoer van (niet verontreinigd) hemelwater van daken, tenzij de gemeente 

anders beslist. De reden hiervan is, dat door de samenstelling en eigenschappen van het afvalwater van 

balkons en galerijen een reële kans voor een negatieve situatie voor de gezondheid of het milieu 

bestaat of kan ontstaan. Afvalwater van balkons en galerijen zal, gezien het relatief kleine oppervlak en 

de kleine hoeveelheid (“inwaaiende”) neerslag die daarop terecht komt, in verhouding veel afvalstoffen 

kunnen bevatten door bijvoorbeeld schoonmaakactiviteiten. 

Bij een koppeling van “balkonwater” op hemelwaterafvoeren van daken kan het (niet-verontreinigd) 

hemelwater van daken onnodig vervuild raken. De soort of aard van de openbare voorzieningen voor 

afvalwater is hierin niet relevant. 

De zorgplichtbepaling van de Wet Milieubeheer, de voorkeursvolgorde volgens art. 10.29a van de Wet 

Milieubeheer en hoofdstuk 2 van de lozingsbesluiten is hierop van toepassing. 

 

Aandachtspunten 

• 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 archeologisch waardevol gebied ligt. Treft u archeologische 

overblijfselen aan dan moet u contact opnemen met de afdeling Erfgoed, contactpersoon mevrouw 

A. Bakker, telefoonnummer: 030 - 286 00 11.  

• Voor informatie over de ligging van het straatpeil kunt u contact opnemen met de 

gebiedsbeheerder van Stadsbedrijven in het betreffende gebied, bereikbaar via het Klantcontact 

Centrum van de gemeente Utrecht, telefoonnummer: 14 030. 

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

zaken de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen verhinderen. 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/WerkenRondBomen.pdf. 

• 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. 

• De brandweer/VRU adviseert (bovenwettelijk advies) het volgende uit te voeren om de 

(brand)veiligheid na het plaatsen van panelen voor elektrische stroomopwekking te verbeteren: 

Om de kans op brand en branduitbreiding door oververhitting bij (geïntegreerde) zonnepanelen te 

verkleinen, adviseren wij om: 

• de panelen zo te plaatsen dat er een luchtstroom (ter koeling) onder de panelen door kan lopen. 

• de aansluiting van de panelen zo uit te voeren dat bij oververhitting de spanning van de panelen 

uitgeschakeld kan worden. 
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Aanleg installatie: 

• De totale zonnepanelen installatie (PV-installatie) moet conform de NEN 1010 worden 

aangelegd. Extra aandacht moet geschonken worden aan de bekabeling en de connectoren: 

• Zorg dat de bekabeling deugdelijk, dus vrij van mechanische belastingen, wordt gemonteerd.  

• Zet alle bekabeling vast, zodat de wind er geen vat op heeft. Maak ook gebruik van een 

mantelbuis of kabelgoot. 

• Bij het onderling doorverbinden van panelen en het aansluiten op de bekabeling moet dezelfde 

type connectoren worden gebruikt. 

Aanduiding PV installatie in meterkast: 

• In geval van calamiteiten moet duidelijk zijn dat er een PV installatie aanwezig is. 

• In de meterkast moet de schakelaar voor de PV installatie voor de herkenbaarheid worden 

voorzien van een sticker conform de NEN 1010 (zie onderstaand voorbeeld). 

 

 

 

 

 

 

 




