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10 Ruimte Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van 

het bestemmingsplan, inpassingsplan, 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit 

omgevingsvergunningplichtig zijn

Wabo

Ex. art. 2.1 lid 1 onder b    

Wet ruimtelijke ordening

Ex. art 3.3 

(bestemmingsplan)

Ex. Art 3.26 lid 4, 3.28 lid 4 

(inpassingsplan)

Ex. Art 3.38 lid 3 

(beheersverordening)

Ex. Art 3.7 lid 3 

(voorbereidingsbesluit t.b.v. 

bestemmingsplan)

Omgevingsvergunning 

Werk of werkzaamheden 

uitvoeren

Ja Gemeente

(Provincie/Mi

n. I&M bij 

inpassingspla

n)

8 weken 6 

weken

In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied 

bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een omgevingsvergunning 

voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden (voormalige aanlegvergunning). 

Bestemmingsplan:   Bestemmingsplan Meerwijk

Artikel 17.2  lid 1: Ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - archeologie' 2 (rond de Jan Ligthart straat + 

Spijkerboorweg) dient de aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende 

bouwwerkzaamheden deel uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 50 m2 betreft en de 

bouwwerkzaamheden dieper dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend archeologisch 

rapport te overleggen;

Artikel 17.2 lid 1:Ter plaatse van de aanduiding 'Waarde - archeologie' 4 (Hele gebied, behalve waar archeologie 

2 ligt) dient de aanvrager van een omgevingsvergunning waarvan bodemverstorende bouwwerkzaamheden deel 

uitmaken, in geval de oppervlakte van het project meer dan 2500 m2 betreft en de bouwwerkzaamheden dieper 

dan 0,30 m onder het maaiveld plaatsvinden, een waardestellend archeologisch rapport te overleggen;

Er worden nieuwe leidingen en kabels aangelegd en er is een aanlegvergunning nodig voor het aanleggen van 

kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies.

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen        

> Evt. bodemrapport (bij waarden)

> Evt. werkplan bij leidingen/hoogspanning

Bij omgevingsvergunningplicht voor het werken nabij kabels en leidingen (ondergronds zoals gasleidingen of hoogspanningsleidingen 

of bovengronds bij hoogspanningsleidingen) kan het zijn dat de leidingbeheerder een eigen werkwijze heeft. Tennet ken regels die via 

de site zijn te benaderen. 

15 Bouw en sloop Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten

Artikel 2, WION.

Graafmelding Ja Dienst 

Kadaster

uiterlijk 20 

dagen voor 

aanvang 

werkzaamh

eden

n.v.t. Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen 

van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. 

Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen aanvangen  met de graafwerkzaamheden. 

> Situatietekening

> Evt. huisaansluitingen

> Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen 

doen.

De netbeheerders sturen aan de hand van zo'n melding tekeningen naar de aanvrager. De tekening worden gebruikt om na te gaan of 

er kabels en leidingen aanwezig zijn op de werklocatie. 

16 Bouw en sloop Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen Telecommunicatiewet

Gemeentelijke 

leidingenverordening

Vergunning gemeentelijke 

leidingenverordening

Ja Gemeente 8 weken 6 

weken

Geen leidingenverordening aanwezig. 

Er zijn in het plangebied geen dusdanig grote kabels of leidingen gelegen, dat een planologische bescherming in 

het bestemmingsplan voor deze leidingen moet worden opgenomen. In het plangebied van bestemmingsplan 

Meerwijk zijn wel twee noemenswaardige leidingen gelegen. Het betreft twee delen van 50 kV-leidingen. Eén 

hiervan loopt aan de zuidkant van het plangebied net ten noorden van de Meerwijkplas. De andere loopt aan de 

noordkant van het plangebied, ten zuiden van de Aziëweg.

Graafwerkzaamheden met een sleuflengte tot 25 meter. Dan moet u deze graafwerkzaamheden van tevoren 

melden bij de gemeente. U doet de melding minimaal 7 werkdagen voor de start van de werkzaamheden online 

op de website Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte.

Graafwerkzaamheden met een sleuflengte van meer dan 25 meter:

U vraagt bij de gemeente instemming voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden met een sleuflengte langer 

dan 25 meter. U doet de aanvraag schriftelijk. Hierbij stuurt u ook het ingevulde meldingsformulier mee.

> evt. machtiging leidingexploitant

> bodemonderzoek

> werktekeningen

> verkeersplan

Toelichting: niet iedere gemeente heeft een leidingenverordening vastgesteld, check dit daarom per gemeente goed!

De Leidingenverordening is niet van toepassing op kabels, bedoeld in de Telecommunicatiewet en op leidingen, die onderdeel zijn van 

een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer of deel uitmaken van drukapparatuur als bedoeld in het Warenwetbesluit 

drukapparatuur.

Deze Leidingenverordening is van toepassing op het aanleggen, het houden en het verwijderen van leidingen in de openbare ruimte en 

in of op infrastructurele voorzieningen.

In geval van reparaties en het maken van huisaansluitingen met een maximale lengte van 25 meter in de openbare ruimte geldt een 

ten opzichte van de vorige leden verkorte procedure. Het college verleent voor de beoogde werkzaamheden toestemming indien ten 

minste twee werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden door de leidingexploitant digitaal melding is gedaan door middel van 

een daartoe vastgesteld formulier welke is gepubliceerd op de website van de gemeente. Aan de toestemming kunnen door het college 

voorwaarden worden gesteld. 

17 Bouw en sloop Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen Telecommunicatiewet

Gemeentelijke 

telecommunicatieverordeni

ng

Instemmingsbesluit 

telecommunicatieverordening

Ja Gemeente 8 weken n.v.t. Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u om werkzaamheden uit te mogen voeren een 

instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van de gemeente. 

Wanneer er kabels verlegd gaan worden of nieuwe kabels in de grond komen is er een instemmingsbesluit nodig 

van de gemeente. 

Telecommunicatieverordening gemeente Haarlem:

Artikel 2: Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang 

van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 4 lid 3: De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en 

medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de bij het instemmingsbesluit gevoegde 

voorwaarde.

website gemeente Haarlem:

Je moet een melding doen van de voorgenomen werkzaamheden bij de gemeente Haarlem. Naar aanleiding van 

de melding verleent de gemeente een instemmingsbesluit.

> evt. machtiging leidingexploitant

> bodemonderzoek

> werktekeningen

> verkeersplan

Het instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden. 

Voor het maken van alleen huisaansluitingen korter dan 25 meter in de openbare ruimte, Leidingenverordening, werkzaamheden van 

niet ingrijpende aard, Telecommunicatieverordening en voor het uitvoeren van kleine reparaties kunt u volstaan met een melding 

vooraf via een formulier. Deze regeling geldt niet voor hoogspanningsleidingen, hoge druk gasleidingen, stadsverwarmingsleidingen en 

bouwaansluitingen.

32 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Tijdelijke verkeersmaatregelen Wegenverkeerswet

Artikel 87 RVV

Ontheffing RVV Ja Rijkswatersta

at

Provincie

Gemeente

3 weken n.v.t. Een RVV ontheffing is benodigd indien door handelingen direct of indirect de wegenverkeerswetgeving wordt 

overtreden. Binnen dit project geldt dit voor de volgende handelingen:

- Binnen dit project is  een RVV ontheffing voor het afzetten van wegen en omleidingen instellen om verkeer om 

te leiden mbv afzettingen en bebording.

> Aanvraagformulier Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag of op een andere manier de wegenverkeerswetgeving wil 

overtreden, heeft u een ontheffing nodig. Hiermee kan er voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels die een gebod of een 

verbod inhouden, een ontheffing verleend worden. Bijvoorbeeld voor het rijden en stilstaan op de vluchtstrook bij 

verkeersmaatregelen, of voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeve van het werkzaamheden.

33 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder d

Provinciale verordening / 

Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning

Werk of werkzaamheden 

uitvoeren

Ja Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de wijzigingen aan wegen in beheer bij 

de gemeente of provincie. In artikel 2:11  van de Haarlemse APV is bepaald dat een vergunning benodigd is voor: 

(lid 1) Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan 

op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of 

anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

Artikel 2:11 lid 4: Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien in opdracht van een bestuursorgaan 

of openbaar lichaam publieke taken worden verricht.

Voor parkeren: Op grond van de op 29 november 2014 in werking getreden 'Reparatiewet BZK' vervallen uiterlijk 

op 1 juli 2018 de stedenbouwkundige voorschriften uit de 'Haarlemse bouwverordening'. Eén van die 

voorschriften betreft het realiseren van voldoende parkeer- en stallingsgelegenheid en laad- en 

losmogelijkheden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Om dat te kunnen blijven borgen moeten voortaan ruimtelijke 

plannen daarvoor een regeling bevatten. 

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

Het is verboden zonder vergunning van B&W respectievelijk de Provincie een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, 

in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de 

wijze van aanleg van een weg. Uitzonderingen zijn opgenomen in de APV of provinciale verordening.  

Controleer de APV altijd op uitsluitingsgronden! 

56 Milieu Toepassen van grond en bouwstoffen Wet bodembescherming 

'droog'

Besluit bodemkwaliteit 

(Bbk)

Melding Besluit bodemkwaliteit Ja Via 

AgentschapNL 

naar bevoegd 

gezag

5 

werkdagen

n.v.t. Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

Mogelijk voor het gebruik van asfalt en andere grond en bouw stoffen.

Wanneer er voor dit project grond op zij wordt gelegd en vervolgens weer terug wordt gebracht is dit niet nodig. 

Alleen nodig voor reststromen die worden afgevoerd na het (ver)leggen van een leiding met een vrachtwagen is 

melding nodig.

> Grond- en bouwstoffencertificaten

> Evt. Tekeningen toepassingslocatie 

Om de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de 

toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en baggerspecie.

Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van AgentschapNL worden ingezonden. De beoordeling van de melding wordt 

gedaan door het bevoegd gezag. 

Datum afdruk: 9-11-2018
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60 Natuur Kappen van bomen of vellen van houtopstand Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder g

Gemeentelijke verordening  

(APV)

Omgevingsvergunning

Kappen

Ja Gemeente 8 weken 6 

weken

Projectgebied ligt in de bebouwde kom van de Wegenwet, niet van de Wet natuurbescherming.

De gemeente heeft de kap van bomen gereguleerd in de Bomenverordening Haarlem, Artikel 2. Uit dit beleid 

volgt dat voor de volgende type bomen een vergunningplicht geldt:

1. Het is verboden zonder vergunning van het college houtopstand te kappen of te doen kappen.

2. Het is eveneens verboden zonder vergunning van het college, ongeacht de dwarsdoorsnede, te kappen of te 

doen kappen indien sprake is van:

- een monumentale boom of waardevolle boom of bijzondere, beschermwaardige houtopstand als bedoeld in 

artikel 5;

- een houtopstand onderdeel uitmakend van de hoofdbomenstructuur;

- een houtopstand in het kader van een herplant- of instandhoudingplicht als bedoeld in de artikelen 9 en 10.

- definitie houtopstand: 1 of meer bomen

- boom:  een dwarsdoorsnede van 20 cm op 1,3 m hoogte.

- monumentale en waardevolle bomen.

> Situatietekening/plattegrond    

> Gegevens bomen (aantal, soort en Ø)

Als één of meer bomen worden gekapt op gemeentelijke grond (binnen de bebouwde kom volgens de boswet) moet een 

kapvergunning worden aangevraagd. Elke boom valt óf onder de Boswet en/óf onder de APV. De Boswet zondert echter ook bepaalde 

categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving (wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van 

bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden, op deze bomen is de APV dus niet van toepassing). 

Rekening moet worden gehouden dat de kapvergunning slechts 1 jaar geldig is na indienen. 

Voor werkzaamheden uitgevoerd door of in opdracht van RWS geldt tevens dat er altijd een Boswet melding gedaan moet worden en 

er een herplantplicht geldt (beleid RWS). Dit geldt voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom.

Let op, aandachtspunt is dat hogere wetgeving voor lagere wetgeving gaat. Is de Boswet van toepassing dan mag de gemeente hieraan 

geen eisen stellen (artikel 15 Boswet). 

Geen kapvergunning voor kleine boom met dwarsdoorsnede op 1.30 meter hoogte kleiner dan 20 cm.

Op Kaart Waardevolle of potentieel monumentale bomen  staan geen monumentale bomen aangegeven in 

Meerwijk.

Mogelijk dient er een inventarisatie plaats te vinden van de te kappen bomen (stamdiameter, soort) .

Wanneer er gekapt gaat worden is er een omgevingsvergunning kappen benodigd.

62 Water Uitvoeren van handelingen in watersystemen Waterwet

Ex. art 6.2

Ex. art 6.3

Ex. art 6.4

Ex. art 6.5

Watervergunning Ja Rijkswatersta

at

Waterschap

8 weken, 

13 weken

26 weken

6 

weken

De Waterwet reguleert handelingen in, op of nabij oppervlaktewateren. Indien van toepassing: Het 

waterschap/hoogheemraadschap heeft de waterwet nader uitgewerkt in de Keur. De watervergunning is 

benodigd voor de volgende activiteiten:

 

ER IS SPRAKE VAN WATERSCHAPS-/HOOGHEEMRAADSCHAPSWATER:

Er is een vergunningsplicht (Keur HHR Rijnland) wanneer:

(alle informatie over de kern- en beschermingszone van een waterkering geldt alleen voor het gebied rond de 

regionale kering in het zuid-westen van Meerwijk (zie kaartje in Word bestand).

Artikel 3.3 lid 1 a: Indien er een brug wordt aangelegd: Het aanleggen van een brug of andere volledige 

overkluizing in een

hoofdwatergang, wanneer:

i. een ondersteunende constructie in de watergang wordt aangebracht, of

ii. de afstand tussen de onderkant van de brug of overkluizing en de

waterspiegel bij zomerpeil minder dan 1,00 meter bedraagt

Artikel 3.3 lid 1 b: Het dempen van oppervlaktewater, wanneer:

i. de demping plaatsvindt in een hoofdwatergang, tenzij deze demping

volledig bestaat uit het steiler optrekken van het talud, of

Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder 

meer

> Tekening van handelingen op of nabij 

waterstaatswerken

> Rioleringstekening

> Detailtekening in- en uitstroomvoorzieningen

> Overzicht afvalwaterstromen

> Overzicht stoffen/producten

> Evt. Immissietoets

> Evt. berekening warmtevracht 

> Evt. info zuiveringtechnische voorzieningen

Let op: bijlagen aanpassen aan concrete situatie.

Eventueel bij motivatie aangeven dat het wenselijk is dat bepaalde onderdelen in een separate watervergunning-aanvraag worden 

gedaan (bijvoorbeeld omdat er verschil is tussen permanent en tijdelijk).

Indien sprake is van Rijkswateren, dan wordt direct aan de Waterwet, -besluit en -regeling getoetst. Indien sprake is van een water wat 

valt onder het beheer van een waterschap of hoogheemraadschap, dan wordt de vergunningplicht nader uitgewerkt in de Keur. De 

Keur stelt de verboden valt ('het is verboden om ....'). De algemene regels op de Keur geven daarin de uitzonderingen ('een verbod voor 

het aanbrengen van.../ uit voeren van .... geldt niet indien aan de algemene regel wordt voldaan). In deze laatste situatie kan alsnog 

een meldingplicht gelden (deze benoemen!) of een vrijstelling van meldplicht. 

De 13 weken procedure is specifiek toegevoegd voor gebieden waarin Waternet de procedures doet. Waternet is (voor zover bekend) 

het enige orgaan dat afwijkt van de reguliere en uitgebreide procedure. 

ii. het oppervlak van de demping groter is dan 100 vierkante meter, tenzij

deze demping volledig bestaat uit het steiler optrekken van het talud,

of

iii. de demping plaatsvindt in de kern- en beschermingszone van een

waterkering, tenzij deze demping volledig bestaat uit het steiler

optrekken van het talud.

Artikel 3.3 lid 1c: Het aanleggen van een duiker, wanneer:

i. de duiker wordt aangelegd in een hoofdwatergang, of

ii. de duiker wordt aangelegd in een overige watergang die breder is dan

8,00 meter, of

iii. de duiker langer is dan 15,00 meter, of

iv. de duiker één of meerdere bochten of knikken bevat.

Artikel 3.3 lid 1d: Het graven van oppervlaktewater

i. met een waterdiepte van meer dan 2,5 meter;

ii. in kwetsbaar kwelgebied dat is weergegeven op kaart 2 van de

uitvoeringsregels, waaronder ook begrepen wordt het verflauwen van

het talud 

Artikel 3.3 lid 1e: Het plaatsen van een object in een beschermingszone, dan wel de

kernzone tot aan de waterlijn, van een hoofdwatergang die is

weergegeven op kaart 4 van de uitvoeringsregels, tenzij het straatmeubilair of

een boom betreft

Artikel 3.3 lid 1f: Het versneld afvoeren van neerslag bij een toename van verhard

oppervlak, wanneer deze toename meer dan 5.000 vierkante meter bedraagt

Artikel 3.3 lid 1g: Het afvoeren van neerslag via een hemelwateruitlaat of riooloverstort,

wanneer:

i. de hemelwateruitlaat of de riooloverstort niet is opgenomen in het

gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of een daarin aangegeven basis

rioleringsplan (BRP), of

ii. het oppervlak waarvan de neerslag wordt afgevoerd groter is dan 500

vierkante meter.

Artikel 3.3 lid 1h:. Het aanbrengen en hebben van

i. mediumvoerende leidingen in de kern- of beschermingszone van een

waterkering met een diameter groter dan 63 mm, of

ii. mediumvoerende leidingen in de buitenbeschermingszone van een

waterkering indien de druk in de leiding groter is dan 10 bar of met

een diameter groter dan 500 mm.

Datum afdruk: 9-11-2018
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iii. mantelbuizen in de kern- en beschermingszone van een waterkering

met een diameter groter dan 160 mm.

Artikel 3.3 lid 1l: l. Het bouwen in:

ii. de kern- en beschermingszone van waterkeringen, voor zover het gaat

om:

1. bouwwerken die niet voldoen aan de eisen voor lichte

constructies tot 20 vierkante meter.

2. beschoeiingen en damwanden in het binnentalud, en

beschoeiingen en damwanden in het buitentalud en de kruin

voor zover ze niet voldoen aan de eisen voor lichte

beschoeiingen, zoals aangegeven in de algemene regel in

paragraaf 19.5.

Artikel 3.3 lid 1m: Grond te verzetten:

ii. in de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen, wanneer:

1. graafwerkzaamheden meer dan 3,00 kubieke meter bedragen,

met uitzondering van een tijdelijke sleuf voor het aanleggen van

een kabel of leiding;

2. dieper dan 0,30 meter wordt gegraven, met uitzondering van

een tijdelijke sleuf voor het aanleggen van een kabel of leiding;

3. een ophoging of aanvulling plaatsvindt met klei meer dan 0,5

meter;

4. een ophoging of aanvulling plaatsvindt met natte bagger op de

kruin, het binnentalud of het buitentalud;

5. een ophoging of aanvulling plaatsvindt met ander materiaal dan

klei of natte bagger op de kruin, en buiten de kruin voor zover

het meer dan 0,5 meter bedraagt. 

Artikel 3.3 lid 1n: Het uitvoeren van één van de volgende risicovolle werken:

iv. het aanleggen van hogedrukleidingen met een druk groter dan 10 bar.

Artikel 3.3 lid 1o: Het met een voertuig betreden van de kernzone van een waterkering,

wanneer:

i. het voertuig of werktuig zich op een weg bevindt en het totale gewicht

groter is dan 50.000 kilogram, of

ii. het voertuig of werktuig zich op een weg bevindt en het totale gewicht

groter is dan het maximale gewicht dat op de weg is toegestaan, of

iii. het voertuig of werktuig zich niet op een weg bevindt en het totale

gewicht groter is dan 8.000 kilogram.

Artikel 3.3 lid 1p:. Het onttrekken of infiltreren van (grond)water, wanneer:

iv. dit gebeurt ten behoeve van een kabel- of leidingsleuf en:

2. de onttrekking of infiltratie plaatsvindt in een kwetsbaar gebied

dat is weergegeven in kaart 6 van de uitvoeringsregels, waarbij:

het debiet groter is dan 35,00 kubieke meter per uur, 10.000

kubieke meter per maand of 30.000 kubieke meter per jaar, of

3. de onttrekking of infiltratie elders plaatsvindt, waarbij:

a. het debiet groter is dan 100 kubieke meter per uur, 40.000

kubieke meter per maand of 100.000 kubieke meter per jaar;

v. dit gebeurt ten behoeve van een niet onder ii, iii en iv genoemde

doelstelling, met uitzondering van brandblusvoorzieningen, en (misschien groter gebied nodig dan alleen 

leidingsgleuf):

3. de onttrekking of infiltratie elders plaatsvindt, waarbij:

a. het debiet groter is dan 100 kubieke meter per uur,

40.000 kubieke meter per maand of 100.000 kubieke

meter per jaar, of

b. de onttrekking of infiltratie meer dan zes maanden

duurt.

Artikel 3.3 lid 1q: Het aanleggen en onderhouden van wegen, paden en verharding, wanneer:

ii. het een nieuw(e) weg, pad of verharding in de kern- en

beschermingszone van een waterkering betreft, voor zover deze wordt

aangelegd op de kruin;

iii. het renovatie van een weg, pad of verhardingen in de kern- en

beschermingszone van een waterkering betreft, voor zover deze wordt

uitgevoerd op de kruin, en/of bij het aanbrengen van nieuwe/hogere

drempels.

Artikel 3.3 lid 1r: Het verwijderen van een heipaal, damwand of mediumvoerende leiding, niet

zijnde een huisaansluiting, uit de kern- en beschermingszone van een

waterkering.

Als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand dringt zuurstof dieper in de bodem door. Dit kan leiden tot 

schade aan in de bodem aanwezige archeologische waarden.

65 Water Lozen (van water afkomstig van buiten een inrichting)  in 

een oppervlaktewater

Wet Milieubeheer    

       

Besluit lozen buiten 

inrichtingen

Ex. art 3.1 t/m 3.19

Melding lozen buiten 

inrichtingen

Ja Afhankelijk 

van de lozing 

5 

werkdagen

4 weken

26 weken

n.v.t. Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ongewenste 

handelingen in de directe omgeving. Dit dient gedaan worden wanneer er bemaald wordt (waarschijnlijk 80cm-

1m drooglegging) De melding dient te worden gedaan voor de volgende activiteiten:

> lozen in de riolering: In het project gaat het om de aanleg van buizen tbv van warmtenet/stadswarmte. 

Mogelijk wordt er bronbemaling (en dus lozing op riool) toegepast.. Hiervoor is een melding Bbi nodig om het 

gaat om lozen buiten inrichtingen (openbare ruimte).

> lozen in oppervlaktewater: Mogelijk wordt er bronbemaling toegepast.. Hiervoor is een melding Bbi nodig om 

het gaat om lozen buiten inrichtingen (openbare ruimte)

> Het lozen van afvloeiend hemelwater toegestaan mits,:

Afvloeiend hemelwater van wegen bevat verontreinigingen afkomstig van bijvoorbeeld slijtage van autobanden 

en remvoeringen. Ook de toegepaste materialen op en bij de weg kunnen voor verontreiniging zorgen, onder 

andere door uitloging van de daarin toegepaste stoffen.

Indieningsvereisten conform art. 1.10 ev Blbi:

> Situatietekening/plattegrond

> Tekening lozingspunt

> Details zuiveringstechnische voorzieningen

> Bemalingsrapport

> Kwaliteitsverklaring lozing

Let op: Lozen vanaf een provincialeweg of rijksweg leidt tot een proceduretijd van 26 weken!

Deze activiteit geldt voor het lozen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (lozing buiten bedrijven)

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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De verkeersintensiteit op gemeentelijke en waterschapswegen buiten de bebouwde kom is over het algemeen 

veel lager, zodat hiervoor geen voorschriften zijn opgenomen. Het lozen van wegstromend wegwater van deze 

wegen valt onder de zorgplicht van het besluit.

Lozen van hemelwater op of in de bodem, in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de 

inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan.  Artikel 3.3 lozen 

afvloeiend hemelwater

> Afkoppelen hemelwater mogelijk vergunningsplichtig. Wanneer het afkoppelen niet is opgenomen in een BRP 

of GRP, is het noodzakelijk om per individueel geval te beoordelen of het oppervlaktewater de neerslag kan 

bergen en of de watergangen de afvoer daarnaast kunnen verwerken. In die gevallen is er dus sprake van een 

vergunningplicht.

@Artikel 3.2 Besluit lozen buiten inrichting

@ Hemelwater Rijnland

34 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Uitrit aanleggen of veranderen Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder e

Provinciale verordening / 

Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning

Uitrit aanleggen of veranderen

Ja Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

De algemene plaatselijke verordening (APV) / provinciale wegenverordening stelt regels ten aanzien van de 

aanleg, aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. In 

artikel 2:12  van de haarlemse APV  is bepaald dat het verboden is  zonder omgevingsvergunning van het college 

een uitweg te maken naar de weg ten behoeve van een gemotoriseerd voertuig op meer dan 2 wielen of 

verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

Indien er een bouwterrein wordt aangelegd is voor de in en uitrit een vergunning benodigd op grond van artikel 

2.12 van de APV. Er is waarschijnlijk wel een plek vanuit waar er gebouwd wordt met een uitrit.

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

Het is verboden zonder vergunning of melding van B&W respectievelijk de Provincie een uitweg te maken naar de weg of verandering 

te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. Ook voor een tijdelijke uitrit ten behoeve van het aan- en afrijden naar 

werkterreinen en gronddepots e.d. is een uitritvergunning of -melding nodig. 

In de praktijk blijkt dat bevoegde gezagen hier vaak verschillend over denken. Soms is een vergunning wel nodig, terwijl een ander 

bevoegd gezag voor dezelfde tijdelijke activiteit geen vergunning nodig acht. Hierover dient dus met de gemeente afgestemd te 

worden. Indien de vergunning niet nodig is dienen er met het bevoegd gezag wel (vaak door de aannemer) afspraken gemaakt te 

worden over ontsluiting (werkterrein) en locatie. 

Controleer de APV altijd op uitsluitingsgronden! 

35 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Provinciale verordening / 

Gemeentelijke verordening

Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder j/k

Vergunning/ontheffing plaatsen 

voorwerpen op of aan de weg

Ja Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

De algemene plaatselijke verordening (APV)/ provinciale wegenverordening stelt regels ten aanzien van het 

plaatsen van voorwerpen langs openbare wegen in beheer bij de gemeente of provincie. 

Er is een vergunning benodigd voor: De algemene plaatselijke verordening (APV) Artikel 2.10

> Plaatsen wegbebording, verkeerslichten

> Plaatsen openbare verlichting langs kruispunten, fietspaden en rotondes

> Plaatsen van tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI)

Waarschijnlijk in dit geval geen stoplichten en dergelijken maar wel containers en andere objecten, dus nodig.

> Zie APV/Provinciale verordening Het is verboden zonder vergunning van B&W respectievelijk de Provincie een weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan 

overeenkomstig de publieke functie daarvan. Uitzonderingen zijn opgenomen in de APV of provinciale verordening. 

59 Natuur Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en 

diersoorten

Wet natuurbescherming                                                                                                                                                                                               

Ex. Art. 3.3 lid 1 

(vogelrichtlijn)

Ex. Art. 3.8 lid 1 

(habitatrichtlijn)

Ex. Art. 3.10 lid 2 (overige 

soorten)

Ontheffing Wet 

natuurbescherming voor 

gevolgen aan van plant- en 

diersoorten (Flora en fauna)

Ja Provincie

Rijk (Min. EZ)

13 weken

20 weken 

i.g.v. 

verlenging

6 

weken

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van beschermde dier- en plantsoorten. 

Het is niet bekend of beschermde dier- en plantensoorten voorkomen langs in Meerwijk.

Uit de conclusie van een natuurtoets door een ecoloog moet blijken of een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming benodigd is. Wanneer er gekapt gaat worden is deze natuurtoets nodig.

Het is binnen project organisatie bekend dat de gemeente veel belang hecht aan de egel. Egel is niet beschermde 

soort en dit is een aandachtspunt dat zal moeten worden meegenomen.

> Natuurtoets 

> Activiteitenplan (bij negatief effect)

De Flora- & Faunawet regelt de bescherming van soorten. Om te beoordelen of er sprake is van verstoring van beschermde soorten, 

dient een natuurtoets uitgevoerd te worden.  Voor de beschermde soorten dient vervolgens ontheffing te worden aangevraagd indien 

niet gewerkt wordt volgens de gedragscode en/of indien het tabel 3 soorten betreffen. De ontheffingsaanvraag moet worden begeleid 

door een activiteitenplan.

Procedure: Op dit moment houdt RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een standaard beslistermijn van 16 weken aan. Het 

8 weken termijn geldt voor spoedgevallen, dit dient apart gemotiveerd te worden. 

Aanhaker: deze toestemming integreert bij samenloop met de Wabo

11 Bouw en sloop Bouwen van een bouwwerk Bouwverordening Welstandsgoedkeuring Mogelijk 

benodigd

Gemeente n.t.b. n.v.t. Bij grote bouwwerken dien je rekening te houden met een aparte doorlooptijd voor een welstandstoets, voordat 

de bouwvergunning wordt aangevraagd.

Voor het warmtenet kunnen mogelijk tussenstations (kleine huisjes) gebouwd worden. Nu nog te weinig 

informatie over beschikbaar, hier kan een conclusie over worden getrokken wanneer er meer informatie 

beschikbaar is.

Mogelijk ook bouwvergunning nodig voor warmte uitkoppelingsinstallatie ivm koppeling warmtenet naar 

huizen.

> Bouw(bestek)tekeningen (plattegrond, aanzichten en 

doorsneden);

> Constructieberekeningen (hoofdconstructie);

> Situatietekening;

> Kadastrale gegevens 

Hiermee wordt een winst van ruim twee jaar bereikt ten opzichte van de normale procedure.

12 Bouw en sloop Bouwen van een bouwwerk Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder a

Bor (vrijstellingen)

Bijlage 2, ex. art 2 en art 3 

Bouwbesluit 2012        

Omgevingsvergunning

Bouwen

Mogelijk 

benodigd

Gemeente 8 weken 6 

weken

Voor de volgende bouwwerken is een 'omgevingsvergunning bouwen' mogelijk benodigd:

Voor het warmtenet kunnen mogelijk tussenstations (kleine huisjes) gebouwd worden. Nu nog te weinig 

informatie over beschikbaar, hier kan een conclusie over worden getrokken wanneer er meer informatie 

beschikbaar is.

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012

> Foto's  

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen   

> Constructietekening

> Constructieberekeningen

> Bodemrapport

> (Veiligheids) Rapportages (art. 8.3 Bouwbesluit 2012)

> Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012) 

> Sonderingsonderzoek

> Sporadisch Wet Bibob

Voor de meeste bouwwerken dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Dit geldt niet voor kleine, 

onopvallende bouwwerken. De vrijstellingen zijn terug te vinden in het Bor.

Let op: check gemeentelijke bouwverordening !

Geluidbelasting volgens art. 8.3 Bouwbesluit 2012

Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidniveau veroorzaken van ten minste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende 

woonfunctie of van een aangrenzende gebruiksfunctie op een ander perceel, worden maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur en 

19:00 uur uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de bij die 

dagwaarden aangegeven maximale blootstellingsduur in dagen dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

Aandachtspunt is dat bij de bouw van tunnels de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw, in de volksmond Tunnelwet) 

geldt. Indien van toepassing deze als separate regel opnemen in de vergunningeninventarisatie. 

43 Milieu Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige 

inrichting 

Wet milieubeheer

Ex. art 8.41 lid 1 

Melding algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer

Type B

Mogelijk 

benodigd

Provincie

Gemeente

4 weken n.v.t. Afhankelijk van de vraag of er een werkterrein wordt ingericht voor meer dan 6 maanden kan er sprake zijn van 

een type B inrichting. Dit is het geval als het niet gaat om een type A inrichting en de inrichting ook niet onder de 

vergunningplicht valt. Dit is een rest categorie en hier zal aan moeten worden getoetst als er meer duidelijkheid 

is over de vraag welke activiteiten er zullen plaatsvinden op het werkterrein.  

Er kan gedacht worden aan de volgende activiteiten op het werkterrein:

Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van:

- betonmortel of betonwaren

- asfalt of asfalthoudende producten

- steen, gesteente of stenen voorwerpen, niet zijnde puin

- zand of grind

- grond.

Waarschijnlijk is dit alleen voor doorvoer en niet voor een depot. Mogelijk benodigd als er veel lasmateriaal 

gebruikt wordt, gasflessen of gastank voor de bouwkeet. 

> Inrichtingstekening/plattegrond

> Evt. Nulsituatie bodemrapport

> Evt. Akoestisch onderzoek

> Evt. Luchtonderzoek

> Evt. Geuronderzoek

OBM (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, o.g.v. lucht, geluid e.d. t.b.v. bijlage I onderdeel C, cat.. 28 Bor) 

Melding dient gelijktijdig met de Wabo te worden gedaan, maar volgt een afzonderlijke procedure

Type B inrichtingen zijn verplicht om 4 weken voor oprichting of verandering van de inrichting een melding te doen bij het bevoegd 

gezag. Er is geen milieuvergunning nodig (Type C). Type B inrichtingen vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en er 

moet worden voldaan aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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49 Milieu Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden Algemene Plaatselijke 

verordening                                                                         

Ontheffing geluid Mogelijk 

benodigd

Gemeente 8 weken 6 

weken

Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden"Geldt voor werkzaamheden waarbij geen sprake is van een bouwwerk. 

In artikel 4:6 van de APV van Haarlem is opgenomen dat het verboden is om toestellen en geluidsapparatuur te 

gebruiken of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de 

omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 

De noodzaak tot het aanvragen van een ontheffing voor geluid is afhankelijk van het type werkzaamheden ten 

opzichte van de afstand tot geluidgevoelige objecten. 

Op basis van het Bouwbesluit artikel 8.3 lid 1 worden bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden op 

werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. De volgende dagwaarden mogen niet 

worden overschreden:

Dagwaarde maximale blootstellingsduur

≤60 dB(A) onbeperkt

>60 dB(A) 50 dagen

>65 dB(A) 30 dagen

>70 dB(A) 15 dagen

>75 dB(A) 5 dagen

>80 dB(A) 0 dagen

Zolang er gedurende de werkzaamheden voldaan wordt aan bovenstaande waarden, is er

geen ontheffing geluid benodigd

> Situatietekening/plattegrond

> Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk) geluidsoverlast 

tijdens werkzaamheden.     

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente wordt bepaald, dat men geen toestellen en geluidsapparatuur mag 

gebruiken of handelingen mag verrichten buiten reguliere werktijden of werkdagen, die voor omwonenden en de omgeving 

geluidshinder oplevert. De gemeente kan hiervan ontheffing verlenen.

Geldt voor werkzaamheden waarbij geen sprake is van een bouwwerk

54 Milieu Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden 

moeten plaatsvinden omdat  sprake is van beroering in 

verontreinigde grond 

Wet bodembescherming 

'droog'

 Ex. art 28 Wbb                                                                                                       

Melding Wet 

bodembescherming

Mogelijk 

benodigd

Provincie

(enkele grote 

gemeenten)

15 weken 6 

weken

Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te 

worden gedaan op grond van de Wet bodembescherming. 

Voor de realisering dient er mogelijk onderzoek te worden gedaan naar verontreinigde grond.

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen        

> Bodemrapport 

> Grondstromenplan

> Saneringsplan

Als de bodem wordt gesaneerd of als handelingen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging wordt verminderd of 

verplaatst moet een melding worden gedaan bij bevoegd gezag Wbb. In sommige gevallen kan een melding achterwege blijven. Zie 

voor de uitzonderingen artikel 28 lid 3 en 4 Wbb.

61 Natuur Kappen van bomen of vellen van houtopstand Wet natuurbescherming                                                                                                                                                                                               

Ex. Art. 4.2 lid 1

Melding Wet 

Natuurbescherming voor vellen 

houtopstanden

Mogelijk 

benodigd

Provincie

Rijk (Min. EZ)

n.v.t. Binnen het project worden bomen gekapt. Uit de interactieve kaart Houtopstanden van Provincie Noord- 

Holland blijkt de aanwezigheid van een Oude Bosgroeiplaats in de buurt van Meerwijk.  Meer precies is deze 

rond de Albert Schweitzerlaan, Bramelpad en Cornelia de Langestraat. De bescherming ervan is geregeld in de 

provinciale Verordening houtopstanden, die opgesteld is onder de Wet natuurbescherming.

Als er bomen in deze zone gekapt gaan worden is deze melding nodig. Het kan echter een verouderde tekening 

zijn aangezien er op Google Maps niet veel bebossing te zien is.

> Situatietekening/plattegrond

> Gegevens bomen (aantal are en soorten)

Onder de Boswet vallen alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000m2) of, als het een rijbeplanting betreft, uit meer 

dan 20 bomen bestaat (uitgezonderd wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, 

fruitbomen en windschermen langs boomgaarden, zie ook de Boswet). 

De Boswetmelding geldt voor het kappen van een of meerdere bomen uit de genoemde houtopstanden !!  

Binnen één jaar na melding moet de kap worden uitgevoerd. Wordt dit langer dan 1 jaar dient opnieuw een melding te worden 

ingediend. Binnen drie jaar nadat een (gedeeltelijk) bos is gekapt moet het worden herplant (eigenwerk RWS 10 jaar). 

Kap van bomen buiten de bebouwde kom kan ook onder de APV vallen ! Indien het echter gaat om het kappen van meer dan 5 ha valt 

dit buiten de bevoegdheid van de gemeente.

Uitzondering:

De kap van bomen ter uitvoering van een ruimtelijk besluit (bijvoorbeeld kap bomen langs een weg binnen een verkeersbestemming) 

valt niet onder de Boswet (art 5 lid 1 Boswet) indien de kap plaatsvindt ten behoeve van de verkeersveiligheid en/of wegverbreding. 

Dit betekent dat er ook geen herplantplicht geldt.

41 Milieu Diversen (zie besluit mer bijlage onderdeel C en D) Diversen (zie besluit mer 

bijlage onderdeel C en D)

opstellen MER/aanmeldnotitie 

mer/vormvrije mer beoordeling

Mogelijk 

benodigd

Provincie 

Gemeente

6 weken n.v.t. Voor typen van activiteiten die zijn beschreven in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit Mer) kan een m.e.r.-

beoordeling of een milieueffectrapportage benodigd zijn. Deze rapportage dient dan mede als onderbouwing 

voor de vergunnning. Wanneer er voldaan wordt aan een van onderstaande criteria is er een aanmeldnotitie 

nodig:

Onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 

7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is:

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor transport van warm water of stoom. In gevallen 

waarin de activiteit betrekking heeft op:

1°. Een buisleiding met een diameter van 1 meter of meer, en

2°. Een lengte van 10 kilometer of meer.

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas, olie of CO2-stromen ten 

behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van 

chemicaliën.

I

> Mer / m.e.r. -beoordeling Een mer kun je eigenlijk zien als bijlage die behoort bij een andere procedure/vergunning. Echter omdat een mer ook een eigen 

procedure volgt (ter inzage etc) hebben we ervoor gekozen om deze als aparte regel in de scan op te nemen.

Let op! Indien het gaat om een MER benodigd voor een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, dan wordt bij de noodzaak voor 

een MER de inrichting per definitie vergunningplichtig. Een melding Activiteitenbesluit is dan niet meer afdoende (Bijlage 1 onder b van 

het BOR)

n gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding die is gelegen of geprojecteerd in een gevoelig 

gebied als bedoeld onder a, b of d, van punt 1 van onderdeel A van deze bijlage, over een lengte van:

1°. 1 kilometer of meer, in geval van het transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas,

2°. 5 kilometer of meer, in geval van het transport van aardgas.

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 

winkelcentra of parkeerterreinen. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer,

2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of

3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Onderdeel C. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage 

verplicht is:

De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas, olie, chemicaliën of voor het 

transport van kooldioxide (CO2) stromen ten behoeve van geologische opslag, inclusief de desbetreffende 

pompstations. In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding met een diameter van meer 

dan 80 centimeter en een lengte van meer dan 40 kilometer.

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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18 Bouw en sloop Slopen Bouwbesluit 2012 

Bouwverordening                                                                                                                                           

(Woningwet afdeling 2)

Melding

Slopen

Nee Gemeente 4 weken n.v.t. Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet 

worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd.

Geldt niet voor wegen, alleen voor bouwwerken die worden gesloopt.

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond           

> Evt. asbestonderzoek

> Evt.  Sloopveiligheidsplan art. 8.3 Bouwbesluit 2012

> Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012) 

Melding kan gelijktijdig met de Wabo worden gedaan, maar volgt een afzonderlijke procedure

4 Ruimte Afwijken van bestemmingsplan of inpassingsplan Wet ruimtelijke ordening Herziening bestemmingsplan 

(WRO-procedure)

Nee Gemeente

( 

Provincie/Min

. I&M bij 

inpassingspla

n)

ca. 1 jaar 6 

weken

Bestemmingsplan:  Bestemmingsplan Meerwijk

Bestemming: Warmtenet

Binnen deze bestemming is het volgende toegestaan: bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, 

waterlopen en waterpartijen, speelvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, 

bergbezinkbassins, reclameuitingen, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport.

Het kan zo zijn dat het project niet binnen deze bestemming past (warmtenet) dan zou er mogelijk een 

herziening van het bestemmingsplan nodig zijn.

Is allemaal Nuts, dus geen speciale gevallen.

> Check Mer

> Watertoets

> Natuurtoets

> Luchtonderzoek

> Akoestisch onderzoek

> Archeologisch onderzoek

24 Bouw en sloop Activiteiten uit gemeentelijke verordening (zover nog niet 

genoemd)

Wabo

Ex. art. 2.2 lid 2

Gemeentelijke 

verordeningen

Omgevingsvergunning 

Voor de activiteit  

bodemverstorende 

bouwactiviteiten

Nee Gemeente 8 weken 6 

weken

Artikel 4:9 van gemeentelijke verordening: Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en 

putten buiten gebouwen Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen 

zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder 

voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

> Zie APV Een Algemene Plaatselijke Verordening is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau waarin bindende voorschriften zijn 

opgenomen. De regels van de APV moeten worden doorlopen om te kijken of een vergunning conform de APV noodzakelijk is. 

30 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Werkzaamheden aan wegen, aanpassen van wegen 

waardoor onttrekking van openbaar verkeer plaatsvindt.

Wegenwet   

Ex. art 8 (Rijk en provincie)

Ex. art. 9 (Gemeente)

Art. 11 (verzoek door 

derden)

Besluit onttrekking openbaar 

verkeer

Nee Rijkswatersta

at

Provincie

Gemeente

26 weken 6 

weken

Een onttrekkingsbesluit is benodigd wanneer men wegen aan de openbaarheid wil gaan onttrekken. 

Mogelijk benodigd omdat langere tijd wegen worden afgesloten en zal dus effecten gaan hebben op 

verkeersstromen bijvoorbeeld als wegen van 50 naar 30 gaan of als er eenrichtingsverkeer van sommige straten 

wordt gemaakt.

Onttrekking weg aan het openbaar verkeer: Wegenwet artikel 9 lid 1:

Als belanghebbende kunt u aan de overheid vragen een weg ontoegankelijk te maken voor het verkeer. U moet 

dan een verzoek indienen bij de beheerder van de weg. De overheid die een weg onderhoudt kan die weg voor 

het openbaar verkeer afsluiten. Dit noemt men ‘onttrekken aan het openbaar verkeer’ en betekent dat die weg 

(of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is.

Meestal gebeurt dit:

- als de weg wordt hersteld of opnieuw wordt aangelegd

- vanwege het milieu, of

- vanwege de veiligheid van het verkeer

> Situatietekening/plattegrond 

> Verkeersplan

> Akoestisch onderzoek naar (tijdelijke) extra 

verkeersbewegingen op vervangende routes.

De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) 

niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het 

verkeer. De gemeente kan door derden worden verzocht een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Bij de provincie, 

Rijkswaterstaat en Waterschappen bestaat geen soortgelijke bepaling, zij handelen alleen uit eigen initiatief. 

Handige links:

> http://www.rws.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx  --> wegbeheerders

Bij het besluit moet een afweging plaatsvinden tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en 

andere belangen.

De wijk kent een heldere opzet. De verkeersstructuur bestaat uit een centrale ring die wordt gevormd door de 

Braillelaan, Martin Luther Kinglaan, Erasmuslaan, Bernadottelaan en Stresemannlaan. De Stresemannlaan en de 

Albert Schweitzerlaan sluiten aan op een andere belangrijke ontsluitingsweg van de wijk: de Briandlaan aan de 

westrand van de wijk.

Er liggen geen provinciale wegen in de buurt van Meerwijk. Wanneer er geen provinciale wegen in de buurt 

liggen geldt de APV met aanleggen beschadingen en veranderen van een weg (staat genoemd onder nr. 33)

31 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Verkeersmaatregelen aan wegen. Wegenverkeerswet       

Ex. art 12  van het BABW 

Verkeersbesluit BABW Nee Rijkswatersta

at

Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

Voor tijdelijke werkzaamheden of permanente wijzigingen van verkeerssituaties kan een verkeersbesluit 

benodigd zijn. Voor tijdelijke situaties geldt dat een verkeersbesluit genomen dient te worden indien de tijdelijke 

situatie langer dan 4 maanden duurt (art. 37 BABW). 

De lengte van de werkzaamheden is hierbij belangrijk (> 4 maanden). Ook de keuze voor uitsluiting tijdens 

uitvoering is van belang. Niet nodig  tenzij:

-Als het openbreken van de weg op 1 traject 4 maanden of langer duurt.

> Situatietekening/plattegrond 

> Verkeersplan    

Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. Denk aan maximum snelheid en een 

parkeerverbod maar ook voor definitieve wijzigingen als het afsluiten of omleggen van een weg. Het initiatief tot het nemen van een 

verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar ook derden kunnen een verzoek indienen tot het nemen van een 

verkeersbesluit. Voor tijdelijke situaties geldt dat een verkeersbesluit genomen dient te worden indien de tijdelijke situatie langer dan 

4 maanden duurt (art. 37 BABW). 

Handige links:

> http://www.rws.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx  --> wegbeheerders

44 Milieu Breken van bouw- en sloopafval op locatie (mobiele 

breker)

Wet milieubeheer

Ex. art. 10.52 

Melding Besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval

Nee Gemeente 15 

werkdagen

n.v.t. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft betrekking op situaties waar bouw- en sloopafval met een 

mobiele installatie wordt gebroken op de locatie waar het materiaal vrijkomt.

Geen breker nodig. Woonwijk is hier ook te klein voor en te weinig afval.

> Inrichtingstekening/plattegrond

> beschrijving van de bronsterkte 

(LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker

> hoeveelheid en de aard van het met de mobiele 

puinbreker te bewerken bouw- en sloopafval

52 Milieu Indien sprake is van ontgrondingen Ontgrondingenwet    

Provinciale 

Ontgrondingenverordening                                                                                                                                        

Ontgrondingenwetvergunning Nee Provincie 8 weken

26 weken

6 

weken

De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. 

De Ontgrondingenwet is nader uitgewerkt in de provinciale ontgrondingenverordening Provincie Noord-Holland.

Op basis van voorgenoemde verordening geldt dat voor deze ontgronding een vergunningplicht geldt voor de 

volgende werkzaamheden:

Artikel 3 lid 1e: Geen vergunning is vereist voor: het maken of wijzigen van spoorwegen, vliegvelden, 

bouwterreinen, industrieterreinen, openbare wegen, straten, pleinen, sportterreinen, parken, plantsoenen of al 

dan niet openbare tuinen, mits de verlaging niet meer dan drie meter bedraagt. Is dit wel meer dan 3 meter 

moet er een ontgrondingenwetvergunning worden aangevraagd.

Wanneer er geen waterput of een andere verdieping wordt gemaakt dieper dan 3 meter is deze vergunning niet 

benodigd.

> Check Mer

> Beschouwing / inrichtingsplan

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen        

> Bodemrapport 

> Archeologisch rapport

> Stabiliteitsberekeningen

> Grondstromenplan

> Evt. natuurwaarden

De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. In principe is voor 

iedere ontgronding een vergunning vereist. Mogelijke uitzonderingen hierop zijn aangegeven in een provinciale 

ontgrondingenverordening. In de praktijk bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen, woonwijken, vliegvelden en havens, en het 

uitoefenen van landbouw. Check de provinciale ontgrondingenverordening daarom goed!

Soms hanteren provincies (waaronder Limburg) een actiepuntenformulier, wees daar alert op !

Datum afdruk: 9-11-2018
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57 Milieu Storten van ernstig verontreinigde grond. Wet bodembescherming 

'droog'

Besluit stortplaatsen en 

stortverboden afvalstoffen 

(Bssa)

Ontheffing stortverbod Nee Rijk 4 weken n.v.t. De Wet bodembescherming reguleert de stort van ernstig verontreinigde grond. Voor het storten van ernstig 

verontreinigde grond op locatie XXXX dient een ontheffing van het stortverbod te worden aangevraagd.

In het bestemmingsplan Schalkwijk staat een uitgevoerd bodemonderzoek met de waardes voor giftige stoffen in 

Meerwijk. 

Verwachten niet dat dit het geval is. Mocht dit na een bodemonderzoek blijken, kan dit nodig zijn. Waarschijnlijk 

niet want het is grond onder een nieuwe woonwijk.

> Verklaring niet-reinigbare grond (Bodem+) In het kader van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) geldt er in Nederland een verbod voor het storten van 

ernstig verontreinigde grond. Onder bepaalde voorwaarden kan vrijstelling worden gevraagd van dit verbod. Wel moet sprake zijn van 

een inrichting voor het storten van de afvalstoffen (stortplaats) en moet een verklaring worden bijgevoegd van niet-reinigbaarheid 

voor grond.

64 Water Toepassen van grond en bouwstoffen in waterbodem Waterwet                                                                                                                                                                                                    

Besluit bodemkwaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                    

Melding Besluit bodemkwaliteit Nee Via 

AgentschapNL 

naar bevoegd 

gezag

5 

werkdagen

n.v.t. Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

Geen informatie beschikbaar op online bodemkaart. Als er grond of bouwstoffen worden toegeast in de 

waterbodem,  is een melding verplicht.

Bodem- en grondwaterverontreinigingen kunnen als gevolg van een wijziging in de stromingsrichting van het 

grondwater verspreid worden met schade aan het bodem- en grondwatermilieu als gevolg.

Alleen nodig bij maken van nieuwe watergangen. 

Indieningsvereisten conform art. 42 Bbk

> Grond- en bouwstoffencertificaten

> Bodemkwaliteitsgegevens

> Evt. tekening toepassingslocatie 

Om het oppervlaktewater te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het Besluit bodemkwaliteit randvoorwaarden aan de 

toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen, grond en baggerspecie. 

De toepassing van de baggerspecie bepaalt welke onderzoeken benodigd zijn en of dit mogelijk is. De toepassing dient daarom helder 

te worden afgebakend, zie ook de toelichting

Meldingen moeten via het Meldpunt bodemkwaliteit van AgentschapNL worden ingezonden. De beoordeling van de melding wordt 

gedaan door het bevoegd gezag (waterkwaliteitsbeheerder). 

http://www.bodemloket.nl/kaart#102699,483505,106899,487201

66 Water Lozen (van water afkomstig van binnen een inrichting) in 

een oppervlaktewater

Waterwet      

       

Besluit algemene regels 

voor inrichtingen 

milieubeheer

Ex. art 3.1 - 3.6g

Melding algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer

Nee Afhankelijk 

van de lozing 

4 weken n.v.t. Handelingen binnen inrichtingen die invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het oppervlaktewater 

worden gemeld met een melding in ht kader van het Activiteitenbesluit. De melding dient te worden gedaan 

voor de volgende activiteiten:

In het project gaat het om de aanleg van buizen tbv van warmtenet/stadswarmte. Mogelijk wordt er 

bronbemaling (en dus lozing op riool) toegepast.

Bij dit project wordt er waarschijnlijk alleen buiten inrichtingen geloosd en daarom geen melding lozen binnen 

een inrichting nodig voor dit project.

Zie artikel 1.10 lid 3 Barim

a. het adres en het nummer van de Kamer van 

Koophandel van de inrichting;

b. de naam en het adres van degene die de inrichting 

opricht dan wel verandert of de werking daarvan 

verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene 

die de inrichting drijft of zal drijven;

c. het tijdstip waarop de inrichting of de verandering 

daarvan in werking zal worden gebracht, dan wel de 

verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal 

zijn;

Let op: deze melding geldt voor lozingen binnen inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer (binnen bedrijven). Ook tijdelijke 

bronneringen e.d. in verband met bouwactiviteiten vallen in die zin onder het Activiteitenbesluit in plaats va onder het Besluit lozen 

buiten inrichtingen.

1 Ruimte Aanleg of wijziging van een hoofdweg, landelijke 

spoorweg of hoofdvaarweg

Tracewet Tracebesluit Nee Rijkswatersta

at

meerdere 

jaren 

6 

weken

De Tracéwet is een procedure die gevolgd moet worden wanneer men een wegverbinding die volgens de 

vigerende Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is aangewezen als onderdeel van het hoofdwegennet 

wil aanleggen of in capaciteit wil verruimen. 

In deze situatie geldt dat er geen sprake is van sprake is van een hoofdweg. Het betreft wegen in een woonwijk 

waarvoor de tracewet niet van toepassing is.

> Mer

> Watertoets

> Natuurtoets

> Luchtonderzoek

> Akoestisch onderzoek

> Archeologisch onderzoek

De procedure van de Tracéwet kent de volgende activiteiten:

* Startnotitie ; document waarin het probleem en het beleidsvoornemen worden aangegeven.

* Richtlijnen ; na inspraak op de Startnotitie en advies van de Commissie van de mer stelt het Bevoegd Gezag vast welke aspecten in 

het MER op welke wijze onderzocht dienen te worden.

Trajectnota ; Het MER is in de volledige procedure onderdeel van deze nota. De Trajectnota dient als basis voor de politieke 

besluitvorming. 

Ontwerp Tracébesluit (OTB); het besluit waarin het Bevoegd Gezag (i.e. de Ministers van V&W en VROM) een besluit nemen over het 

beleidsvoornemen en de wijze waarop dit voornemen zal worden uitgevoerd. 

Tracébesluit (TB); na de inspraak op het OTB nemen de Ministers van V&W en VROM een definitief besluit over het beleidsvoornemen. 

De Tracéwetprocedure is daarmee afgerond, 

Beroep: Tegen dit besluit staat beroep open bij de Raad van State, een beroepsmogelijkheid waar bij de Tracéwetprocedure vaak

gebruik van wordt gemaakt. Pas na een positieve uitspraak van de Raad van State is een project zover gekomen dat de schop de grond 

in kan.

Vergunningen worden conform art. 20 Tw gecoördineerd en geclusterd aangevraagd. 

Clustering van de (definitieve) vergunningen vindt in nauw overleg plaats met de 

tracéwetcoördinator.

2 Ruimte Uitsluitend wijzigen van een hoofdweg, landelijke 

spoorweg of hoofdvaarweg

Tracewet Tracebesluit (verkorte 

procedure)

Nee Rijkswatersta

at

ca. 1 jaar 6 

weken

De Tracéwet is een procedure die gevolgd moet worden wanneer men een wegverbinding die volgens de 

vigerende Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is aangewezen als onderdeel van het hoofdwegennet 

wil aanleggen of in capaciteit wil verruimen. Het volgen van een verkorte procedure heeft tot doel om het proces 

te versnellen. 

In deze situatie geldt dat er geen sprake is van sprake is van een hoofdweg. Het betreft wegen in een woonwijk 

waarvoor de tracewet niet van toepassing is.

> Watertoets

> Natuurtoets

> Luchtonderzoek

> Akoestisch onderzoek

> Archeologisch onderzoek

Zie voor de procedure het tracebesluit. In de verkorte Tracéwetprocedure wordt geen Trajectnota opgesteld. Daarnaast gelden minder 

uitgebreide lucht- en geluidsonderzoeken en een Milieueffectrapportage. Hierdoor wordt de besluitvormingsprocedure versneld.

Vergunningen worden gecoördineerd en geclusterd aangevraagd. Clustering van de (definitieve) vergunningen vindt in nauw overleg 

met de tracéwetcoördinator plaats.

3 Ruimte Uitsluitend wijzigen (verbreden) van een hoofdweg, 

landelijke spoorweg of hoofdvaarweg

(Deze wet is van toepassing op de 

wegaanpassingsprojecten, opgenomen in de bij de wet 

behorende bijlage)

Spoedwet wegverbreding Wegaanpassingsbesluit Nee Rijkswatersta

at

ca. 1 jaar 6 

weken

De spoedwet wegverbreding dient om het proces rondom wegverbredingsprojecten te versnellen.

De spoedwet wegverbreding is in onderhavig project niet van toepassing.

> Watertoets

> Natuurtoets

> Luchtonderzoek

> Akoestisch onderzoek

> Archeologisch onderzoek

In vergelijking met de Tracéwet, die normaal moet worden gevolgd voor wegverbredingsprojecten, worden de procedures om wegen 

aan te passen aanmerkelijk vereenvoudigd en bekort. 

13 Bouw en sloop Activiteit m.b.t. provinciaal resp. gemeentelijk monument Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder b

Provinciale verordening / 

Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning

Handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten

Nee Provincie 

Gemeente

8 weken 6 

weken

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

beschermd provinciaal of gemeentelijk monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 

beschermd provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 

gebracht.

Geen monument in de buurt.

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sC

ompMonNr=506624

14 Bouw en sloop Activiteit m.b.t. beschermd rijksmonument Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder f

Bor (vrijstellingen)

Bijlage 2, ex. art 3a 

Erfgoedwet

Ex. art 11 lid 2

Omgevingsvergunning

Handelingen met gevolgen voor 

beschermde monumenten

Nee Gemeente

(Min. OCW bij 

defensiemon

umenten)

26 weken 6 

weken

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

beschermd rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd rijksmonument 

op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Geen monument in de buurt.

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sC

ompMonNr=506624

19 Bouw en sloop Slopen of herstellen van een monument in gemeente of 

provinciale verordening

Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder b 

Provinciale verordening / 

Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning

Slopen

Nee Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen of herstellen van een bouwwerk aangewezen in een 

gemeentelijke of provinciale verordening.

Niet van Toepassing

Geen monument in de buurt.

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond           

> Evt. asbestonderzoek

> Sloopveiligheidsplan

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sC

ompMonNr=506624

20 Bouw en sloop Slopen van bouwwerk in gemeentelijk of provinciaal stads- 

of dorpsgezicht

Wabo

Ex. art 2.2 lid 1 onder c 

Provinciale verordening / 

Gemeentelijke verordening

Omgevingsvergunning

Slopen

Nee Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen van een bouwwerk in een bij de provincie of gemeente 

beschermd stads- of dorpsgezicht.

Meerwijk ligt niet in een bij een gemeentelijk of provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond           

> Evt. asbestonderzoek

> Evt. sloopveiligheidsplan

https://opendata.haarlem.nl/public/portal.html#15/52.3562/4.6663

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

Pagina 7 van 11

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMonNr=506624


Projectnummer: 0413188.22

Project: PvA GO Meerwijk, gemeente Haarlem IVORiM 

Projectleider: Joris Jennen

Projectmanager: Merijn van Loon

Opsteller: Joeri van der Stroom

Datum: 8-11-2018

Versie: 1

Vergunninginventarisatie Toelichting

Nr. Thema Activiteit Wettelijke basis Soort

Vergunni

ng-

plicht

Bevoegd 

gezag
Aanvrager

Beslis-

termijn

Bezwaa

r-/

beroep

s-

termijn

Motivatie Bijlagen (niet limitatief) Toelichting

21 Bouw en sloop Slopen van bouwwerk in Rijksbeschermd stads- of 

dorpsgezicht

Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder h

Erfgoedwet

Omgevingsvergunning

Slopen

Nee Gemeente 8 weken 6 

weken

Een omgevingsvergunning is nodig bij het slopen van een bouwwerk in een bij het Rijk beschermd stads- of 

dorpsgezicht.

Meerwijk ligt niet in een bij het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012

> Foto's  

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond           

> Evt. asbestonderzoek

> Evt. onderzoeksrapport chemische verontreiniging

> Sloopveiligheidsplan

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php?cAction=&cOffset=1&cLimit=25&oOrder=ASC&cSubmit=1&sCompMon

Nr=506624

22 Bouw en sloop Brandveilig gebruiken Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder d         

    

Besluit omgevingsrecht

Ex. art 2.2                               

Omgevingsvergunning

Brandveilig gebruiken

Nee Gemeente 26 weken 6 

weken

Bij aanleg of verandering van bouwwerken waar grote aantallen personen of personen met een beperking 

aanwezig zijn, kan een omgevingsvergunning benodigd zijn voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk.

Niet van toepassing.

> Situatietekening/plattegrond

> Evt. bedrijfsnoodplan

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

• bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen1 wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, 

pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis;

• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf ; of

• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

23 Bouw en sloop Brandveilig gebruiken Brandveilig gebruik 

bouwwerken

Gebruiksmelding vastgelegd 

in paragraaf 1.5 van het 

Bouwbesluit 2012

Gebruiksmelding

Voor de activiteit brandveilig 

gebruiken

Nee Gemeente 4 weken n.v.t. Bij aanleg of verandering van bouwwerken waar grote aantallen personen of personen met een beperking 

aanwezig zijn, kan een gebruiksmelding benodigd zijn voor het brandveilig gebruik van het bouwwerk. 

Niet van toepassing in onderhavige casus.

> Situatietekening/plattegrond

> Evt. bedrijfsnoodplan

Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:

• in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); 

of

• een woning kamergewijs wordt verhuurd; of

• door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. 

Melding kan gelijktijdig met de Wabo worden gedaan, maar volgt een afzonderlijke procedure

26 Bouw en sloop Werkzaamheden nabij luchthavens

Plaatsen van tijdelijke objecten nabij Schiphol

Wet luchtvaart

Artikel 8.12

O.b.v. 

Luchthavenindelingsbesluit 

Schiphol paragraaf 2.2

Ontheffing Wet Luchtvaart Nee Ministerie 

Infrastructuur 

en milieu

4 - 8 weken n.v.t. Niet nodig met inachtneming van:

Verordening Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Artikel: 2.2.2:

Op de gronden die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 4 bij dit besluit zijn geen objecten toegestaan die hoger 

zijn dan de in die bijlage aangegeven maximale waarden.

Meerwijk ligt in het gebied 40-60m 

In bestemmingsplan van Meerwijk staat: 

Voor het bestemmingsplangebied geldt een hoogtebeperking van 45 meter. Deze hoogtemaat wordt gerelateerd 

aan de referentiehoogte van de luchthaven:-4 meter N.A.P. Dat betekent dat een hoogtebeperking van 45 meter, 

een hoogtemaat oplevert van +41 meter N.A.P. Daarnaast gelden, eveneens voor het gehele plangebied, 

beperkingen ten aanzien van vogelaantrekkende bestemmingen en vogelaantrekkend gebruik. 

> Aanvraagformulier

> Situering werkzaamheden: bij voorkeur locatie 

aangegeven op een topografische kaart

> Korte omschrijving plan of werkzaamheden (incl. start 

en beëindiging werkzaamheden/bouwperiode)

> Tekening van het object (inclusief afmetingen) en een 

werktuigenplan

Ontheffing voor het oprichten of plaatsen van (tijdelijke) objecten, welke de hoogtebeperkingen van het

Luchthavenindelingbesluit Schiphol overschrijden. Ontheffing plaatsen van (tijdelijke) objecten rond de luchthaven Schiphol.

LET OP:

Dit artikel is van toepassing op het oprichten of plaatsen van objecten waar geen omgevingsvergunning voor een bouw- of 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor is vereist.

De ontheffing wordt voor een bepaalde periode verleend.

27 Bouw en sloop Bouwen obstakels > 100 m hoog

Plaatsen van obstakels hoger dan 100 meter (bijv. kranen, 

windmolens)

Wet luchtvaart Melding Wet Luchtvaart Nee Ministerie 

Infrastructuur 

en milieu

2 weken n.v.t.

Nodig als er een obstakel van 100m of langer wordt neergezet (Kranen, windmolens).

> Aanvraagformulier

> Tekening zijaanzicht

> Overzichtstekening

> Topografische kaart

Hierbij wordt  alle objecten hoger dan  100 meter gemeld. Het gaat hierbij veelal om kranen, windmolens, hoogspanningsmast, 

schoorsteen, gebouwen e.d.

28 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Aanleg van/werken aan Rijkswaterstaatswerken Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken                                                                          

'droog'

 Ex. art 2                                                                                                                                                                                                                        

Vergunning WBR Nee Rijkswatersta

at

8 weken

26 weken

6 

weken

Een Wbr vergunning is nodig wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of nabij een waterstaatswerk 

((snel)wegen, viaducten, tunnels, bruggen en dijken). Dit kan gaan om allerhande typen werkzaamheden van 

tijdelijke of permanente aard.

Geen rijkswaterstaatwerk

> Situatietekening/plattegrond     

> Evt. verkeersmaatregelenplan 

Men mag bijvoorbeeld niet zomaar een kabel leggen in de grond naast een rijksweg, of een reclamebord plaatsen in de wegberm. Ook 

voor de bouw van een wegrestaurant of een benzinestation langs de rijksweg moet een vergunning op basis van de Wbr worden 

aangevraagd. 

In geval Crisis en Herstelwet of Tracébesluit (over het algemeen werken in opdracht van RWS) vervalt de Wbr.

Handige links:

> http://www.rws.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx  --> wegbeheerders

29 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Aanleg van/werken aan Rijkswaterstaatswerken Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken                                                                          

'droog'

 Ex. art 2                                                                                                                                                                                                                        

WBR Eigen dienst Nee Rijkswatersta

at

4-8 weken n.v.t. Voor werkzaamheden aan rijkswegen door of vanwege de beheerder van de weg is geen Wbr 'droog' vergunning 

benodigd. Wél dient de aanvrager (vaak de aannemer) een tekening en risicodossier met beheersmaatregelen te 

laten toetsen bij de handhaver van Rijkswaterstaat - wegendistrict. 

Er wordt niet gewerkt aan Rijkswaterstaat werken.

> Risicobeoordeling / VID-MID document            

> K&L in DWG tekening

> Werk(veiligheids)plan

> Evt. verkeersplan

36 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Werkzaamheden aan vaarwegen waardoor tijdelijk de 

vaarroute wordt gestremd of een andere vaarroute wordt 

gecreëerd

Provinciale 

Scheepvaartwegenverorden

ing

Ontheffing/vrijstelling 

Scheepvaartwegenverordening

Nee Vaarwegbehe

erder

8 weken 6 

weken Niet van toepassing

>  Zie Provinciale verordening Deze verordening is van toepassing op de scheepvaartwegen, vaargeulen en kunstwerken, die zijn opgenomen in de bijlage bij deze 

verordening, met inbegrip van de langs, over of in de scheepvaartwegen en vaargeulen gelegen kunstwerken, oevers en oeverwerken, 

voor zover deze in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij anderen dan het rijk.

37 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Verkeersmaatregelen op het water Scheepvaartverkeerswet Verkeersbesluit 

Ex. art. 1 lid 1 Besluit 

administratieve bepalingen 

scheepvaartverkeer (BABS)

Nee Vaarwegbehe

erder

8 weken 6 

weken

Verkeersbesluiten voor scheepvaart geven aan hoe de vaarweggebruikers zich in het vaarwater dienen te 

gedragen. Denk aan maximale hoogte en een afmeerverbod. 

Indien de verkeersmaatregelen langer dan 13 weken duren dient een verkeersbesluit aangevraagd te worden.

Niet van toepassing

> Situatietekening/plattegrond 

> Scheepvaartverkeersplan    

38 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Aanleggen van een schip Binnenvaartpolitieregeleme

nt (BPR)

Ex. art 9.03 lid 1

Bijlage 14a

Scheepsvaartverkeerswet

Ex. art 4.2 lid a-1

Algemene plaatselijke 

verordening

Ligplaatsvergunning Nee Vaarwegbehe

erder 

(gemeente, 

provincie, 

waterschap of 

Rijkswatersta

at)

8 weken 6 

weken

Voor het tijdelijk of permanent innemen van een vaste ligplaats dient een ligplaatsvergunning te worden 

aangevraagd bij de vaarwegbeheerder. 

De ligplaatsvergunning is nodig indien er vanaf het water wordt gewerkt.

Niet van toepassing

> Zie wetgeving Als u uw vaartuig op een vaste plek wilt afmeren, hebt u een ligplaatsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente, provincie, 

waterschap of RWS. In de ligplaatsvergunning staan voorwaarden die te maken hebben met openbare orde, veiligheid, milieu, hygiëne 

en gezondheid. Ook kan de gemeente, provincie, waterschap of RWS eisen stellen aan de afmetingen van het schip.

Kijk zelf het BPR goed na. Mogelijk zijn er meerdere meldingen of ontheffingen nodig op basis van bijvoorbeeld art. 1.12 of 9.02 BPR. 

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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Vergunninginventarisatie Toelichting

Nr. Thema Activiteit Wettelijke basis Soort
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ng-

plicht

Bevoegd 

gezag
Aanvrager

Beslis-

termijn

Bezwaa

r-/

beroep

s-

termijn

Motivatie Bijlagen (niet limitatief) Toelichting

39 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Aanleggen of veranderen van spoorwegen Spoorwegwet

Ex. art 19

Spoorwegwetvergunning Nee ProRail 8 weken 

(voor 

eenvoudige 

activiteiten

)

6 

weken

Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Als vuistregel geldt daarvoor:

- een gebied van 11 meter vanaf de spoorlijn;

- binnen 6 meter van een talud bij verhoogde of verdiepte ligging;

- binnen 30 meter van een spoorkunstwerk

Naast tekeningen dient te worden nagevraagd bij de regionale juridische afdeling van ProRail welke informatie 

moet worden aangeleverd. 

Geen spoorlijn in de buurt.

> Beschouwing 

> Situatietekening/plattegrond

> Bodemonderzoek 

> Stabiliteitsberekeningen

> Evt. buitendienststelling

Naast deze spoorwegwetvergunning kan het nodig zijn een buitendienststelling aan te vragen. Dit is het geval als het spoor tijdelijk niet 

kan worden gebruikt. 

> Indien je voor de nacht maximaal 6 uren buitendienststelling aan moet te vragen, dien je dit 20 weken van te voren aan te vragen.

> Indien je een hele dag buitendienststelling aan moet te vragen, dien je dit 52 weken van te voren aan te vragen.

De buitendienststelling is geen vergunning op zich. Het komt wel voort uit de veiligheidseisen die ProRail stelt die weer op de 

Spoorwegwet gebaseerd zijn.

Contactpersoon voor planningen buitendienststellingen: 

Dick Barneveld (kantoor Utrecht)

tel: 088-2311137

mail: dick.barneveld@prorail.nl

Hij is landelijk coördinator en kan alle planningen voor buitendienststellingen leveren voor het hele land.

40 Wegen

(incl. vaar- en 

spoorwegen)

Aanleggen of veranderen van locaalspoor- en 

tramwegwegen

Werkzaamheden in de directe omgeving van metrolijn of 

tramlijn

Spoorwegwet

Art. 27 en 33

Besluit bijzondere 

spoorwegen

Vergunning Besluit bijzondere 

spoorwegen

Nee Regionale 

stadsdiensten 

(zoals 

bijvoorbeeld 

RET)

8 weken 6 

weken

Bij werkzaamheden nabij metro, tram- of lokaalspoor kan op basis van het Besluit bijzondere spoorwegen een 

vergunning benodigd zijn. 

Geen metro of tramlijn in de buurt. 

> Tekeningen

> Werkplan

Reglement Dienst Hoofd- en lokaalspoorwegen en Metroregelement beide in artikel 15:

Het is aan anderen dan de Directie verboden zonder vergunning, verleend door of namens de Minister, op, in, boven of onder de 

spoorweg leidingen, werken, andere inrichtingen of beplantingen aan te brengen, te doen aanbrengen, of te hebben, dan wel 

daarmede verband houdende werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren.

42 Milieu Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige 

inrichting 

(zgn. 8.40 - inrichtingen) 

Wet milieubeheer

Ex. art 8.41 lid 1 

Oprichting inrichting, niet 

vergunningsplichtig

Type A

Nee Provincie

Gemeente

n.v.t. n.v.t. Type A inrichtingen zijn meldings- en vergunningsvrij. 

Er hoeft geen melding ingediend te worden.

Er wordt geen inrichting opgericht of veranderd.

45 Milieu Oprichten of veranderen (revisie) milieu-inrichting Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder e

<Ex.art. 2.6(revisie)>

Bor (verg. plichtige 

inrichtingen)

Bijlage 1

Omgevingsvergunning

Milieuverantwoord ondernemen

Nee Provincie

Gemeente

26 weken 6 

weken

Type C inrichtingen zijn vergunningplichtig, met uitzondering van een groot aantal agrarische bedrijven. Naast de 

voorschriften uit de omgevingsvergunning kunnen type C inrichtingen te maken krijgen met milieuregels voor 

activiteiten uit met name hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit.

In onderhavige casus niet van toepassing.

> Check Mer

> Beschouwing 

> Inrichtingstekening/plattegrond

> Milieutekening       

> Evt. Nulsituatie bodemrapport

> Evt. Bodemrisico beoordeling 

> Evt. Akoestisch onderzoek

> Evt. Luchtonderzoek of gemotiveerd afwijzen

> Evt. Geuronderzoek of gemotiveerd afwijzen

> Evt. Overzicht afvalwaterstromen

> Evt. info zuiveringtechnische voorzieningen

> Evt. bbt-rapport

> Evt. Wet Bibob 

Niet relevante bijlagen verwijderen.

46 Milieu Beperkt veranderen van (de werking van) milieu-inrichting 

of mijnbouwwerk

Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder e jo 

3.10 lid 3

Voorheen Wet 

milieubeheer

Ex. art 8.19 lid 2 (vervallen)

Omgevingsvergunning

Milieuverantwoord ondernemen

Nee Provincie

Gemeente

8 weken 6 

weken

Type C inrichtingen zijn vergunningplichtig. Bij wijziging van de vergunning wordt een uitgebreide procedure 

doorlopen (26 weken), tenzij sprake is van een milieuneutrale verandering welke de milieusituatie niet 

verslechtert. 

In onderhavige casus niet van toepassing.

> Inrichtingstekening/plattegrond

> Evt. Nulsituatie bodemrapport

> Evt. Akoestisch onderzoek

> Evt. Luchtonderzoek

> Evt. Geuronderzoek

47 Milieu Oprichten of veranderen mijnbouwwerk Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder e

Mijnbouwwet

Ex. art 40

Omgevingsvergunning

Milieuverantwoord ondernemen

Nee Rijk 26 weken 6 

weken

Mijnbouwinrichtingen (gas- en zoutwinning) zijn vergunningplichtig. Het bevoegd gezag ligt bij EZ.  Naast de 

voorschriften uit de omgevingsvergunning krijgen deze inrichtingen te maken met milieuregels voor activiteiten 

uit met name hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. 

In onderhavige casus niet van toepassing.

> Beschouwing 

> Inrichtingstekening/plattegrond

> Milieutekening       

> Evt. Nulsituatie bodemrapport

> Evt. Bodemrisico beoordeling 

> Evt. Akoestisch onderzoek

> Evt. Luchtonderzoek of gemotiveerd afwijzen

> Evt. Geuronderzoek of gemotiveerd afwijzen

> Evt. lichtonderzoek

> Evt. Rioleringstekening

> Evt. Overzicht afvalwaterstromen

> Evt. Immissietoets

> Evt. info zuiveringtechnische voorzieningen

> Evt. bbt-rapport

> Evt. milieurisicoanalyse

> Evt. bedrijfsnoodplan 

48 Milieu Handelen in afwijking van Provinciale Milieuverordening 

(PMV) of Provinciale Omgevingsverordening (POV) voor 

gebruik van gesloten stortplaats, 

grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied

Wet milieubeheer

Ex. art 1.3a

Provinciale 

Milieuverordening

Ontheffing van regels PMV/POV

Voor zover ontheffing voor 

gesloten stortplaatsen, 

grondwaterbeschermingsgebied

en en stiltegebieden

Nee Provincie 8 weken

26 weken

6 

weken

De provinciale milieuverordening (PMV) of provinciale omgevingsverordening (POV) beschermt o.a. 

stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebied en stiltegebieden tegen mogelijk negatieve effecten. 

Met kaart bekeken, geen stilte gebieden, geen aardkundige monumenten, geen 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

> Beschouwing

> Situatietekening/plattegrond

In de Provinciale Milieuverordening (PMV) worden restricties opgenomen ten aanzien van waterwingebieden, stiltegebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden en bodembeschermingsgebieden. Bij de provincie moet worden nagegaan of sprake is van een 

beschermingsgebied PMV voor het plangebied. Als activiteiten plaatsvinden binnen een beschermingsgebied moet ontheffing worden 

aangevraagd. Vraag bij de provincie hoe de ontheffing aan te vragen en informeer naar de procedure. 

Aanhaker: deze toestemming integreert bij samenloop met de Wabo

50 Milieu Permanente hogere geluidsbelasting Wet geluidhinder Procedure hogere 

grenswaarden

Nee Gemeente 26 weken 6 

weken

Indien door een herinrichting van het openbaar gebied in de omgeving de geluidbelasting op de gevel van 

geluidgevoelige objecten de grenswaarden overschrijdt, dan dient een procedure te worden doorlopen om een 

permanent hogere geluidgrenswaarde vast te stellen. 

Te verwachten valt dat de functie van het gebied hetzelfde blijft en er geen permanent hogere 

geluidgrenswaarde vast gesteld wordt.

> Situatietekening/plattegrond

> Akoestisch onderzoek

Als gevolg van verkeersaantrekkende werking kan een hoger geluidsniveau op gevels van geluidsgevoelige objecten worden 

toegestaan. Het verzoek kan samen gaan met een Wabo vergunning, bestemmingsplanprocedure, Tracébesluit e.d.

51 Milieu Indien sprake is van ontgrondingen Ontgrondingenwet    

Provinciale 

Ontgrondingenverordening                                                                                                                                        

Melding ontgrondingen Nee Provincie 4 weken n.v.t. Meldingsplicht is vervallen. > Check Mer

> Beschouwing / inrichtingsplan

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen        

> Bodemrapport 

> Archeologisch rapport

> Stabiliteitsberekeningen

> Grondstromenplan

> Evt. natuurwaarden

In principe is voor iedere ontgronding een vergunning vereist. Mogelijke uitzonderingen hierop zijn aangegeven in een provinciale 

ontgrondingenverordening. In de praktijk bijvoorbeeld voor het aanleggen van wegen, woonwijken, vliegvelden en havens, en het 

uitoefenen van landbouw. Check de provinciale ontgrondingenverordening daarom goed!

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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Beslis-
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r-/
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s-
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Motivatie Bijlagen (niet limitatief) Toelichting

53 Milieu Indien sprake is van ontgrondingen in rijkswateren Ontgrondingenwet

Besluit ontgrondingen in 

rijkswateren 

Ontgrondingenwetvergunning Nee Rijkswatersta

at

8 weken

26 weken

6 

weken

Ontgrondingen welke plaatsvinden in of nabij rijkswateren worden geregeld in de Ministeriële regeling 

ontgrondingen in Rijkswateren. 

Project bevindt zich niet in of nabij Rijkswateren. Ontgronding vindt op land plaats.

> Check Mer

> Beschouwing / inrichtingsplan

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen        

> Bodemrapport 

> Archeologisch rapport

> Stabiliteitsberekeningen

> Grondstromenplan

> Evt. natuurwaarden

Het winnen van zand, grind, klei en andere materialen (schelpen) uit oppervlaktewateren in beheer bij het Rijk is vergunningplichtig bij 

Rijkswaterstaat op basis van de Ontgrondingenwet. Voor ontgrondingen in de uiterwaarden moet meestal (ook) een vergunning 

aangevraagd worden bij de Provincie. In het Besluit ontgrondingen in rijkswateren staan in artikel 1 de niet vergunningplichtige 

activiteiten.

In artikel 8 lid 1 van de wet is de Minister aangewezen om een vergunning te verlenen wanneer het een ontgronding betreft in een 

rijkswater dat bij ministeriële regeling is aangewezen. De hier bedoelde ministeriële regeling betreft de Regeling Ontgrondingen in 

Rijkswateren. Het betreft hier dan specifiek ontgrondingen in het zomerbed van de rivier (artikel 8 lid 3 van de wet).

Voor ontgrondingen in rijkswater dient de grens “waterstaatkundig beheer” aangehouden te worden, die is weergegeven op de 

kaarten bij de waterregeling. Dit geldt dan voor kanalen. Voor rivieren gaat het erom of het zomer- of winterbed is. Ontgrondingen in 

zogeheten 'droge oever gebieden' vallen onder het bevoegd gezag van de provincie waarin de werkzaamheden zijn gelegen en wordt 

als reguliere ontgrondingenvergunning op grond van de provinciale ontgrondingenverordening verleend. 

58 Natuur Handelen in beschermd natuurgebied (Natura 2000) Wet natuurbescherming

Ex. art. 2.7 lid 2                                                                               

Vergunning Wet 

Natuurbescherming m.b.t. 

handelingen in beschermde 

gebieden (Natura 2000)

Nee Provincie

Rijk (Min. EZ)

13 weken

20 weken 

i.g.v. 

verlenging

26 weken

6 

weken

De Wet natuurbescherming beschermt de aanwezigheid van beschermde Natura 2000 gebieden. Handelingen in 

of in de nabijheid van natura-2000 gebieden kunnen daarmee leiden tot de noodzaak om een vergunning aan te 

vragen. 

De werkzaamheden vinden niet plaats in de directe nabijheid van een beschermd natura-2000 gebied. 

Significant negatieve effecten van de werkzaamheden op de Natura 2000 gebieden worden daarmee niet 

verwacht. Een vergunning is derhalve niet benodigd. 

> Voortoets

> Passende beoordeling (bij negatief effect)

Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

beschermd moeten worden. Voor plangebieden in en nabij een Natura 2000 gebied dient een voortoets of een passende beoordeling 

te worden gedaan en hiervoor dient eventueel een vergunning aangevraagd te worden. Als beheerder van een terrein in een 

aangewezen gebied moet ook een beheerplan worden opgesteld, waarin staat hoe de betreffende habitats beschermd worden. 

Ook voor handelingen die invloed hebben op een beschermd natuurmonument dient een Natuurbeschermingswetvergunning te 

worden aangevraagd.

De bevoegdheid van de minister van EL&I om te beschikken op een aanvraag Nbw strekt zich uit over maatregelen en voorzieningen 

die nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, werking en bescherming van het waterhuishoudkundige hoofdstyteem.

Aanhaker: deze toestemming integreert bij samenloop met de Wabo

Handige links:  

> http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx   --> overzicht natuurgebieden 

> http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1   --> effectenindicator

63 Water De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of 

vanwege de beheerder

Waterwet                                                                                                                                                                                                    

Ex. art 5.4, eerste lid, Wtw  

Projectprodedure

Ex. art. 5.5 Wtw                                                                                                                                                                                                                                                                         

Projectplan Nee Rijkswatersta

at

Waterschap

26 weken 6 

weken

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een 

daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger 

worden opgenomen. 

Een projectplan is nodig wanneer een waterschap een aanleg of wijziging wilt uitvoeren. In dit geval wordt het 

uitgevoerd door de gemeente dus geen projectplan nodig. Watervergunning wel nodig.

Indieningsvereisten conform 5.4 lid 2 Wtw

> Projectplan 

(tenminste: beschrijving werk, wijze uitvoering, te 

treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken 

of beperken van de nadelige gevolgen)

Een projectplan wordt opgesteld door de beheerder. Wanneer RWS de beheerder is, is nog steeds een vergunning (of melding) 

benodigd van het waterschap en vice versa. 

In art. 5.5 Wtw wordt de projectprocedure voorgeschreven. Deze procedure geldt alleen voor een aanleg of wijziging van een primaire 

kering en bij provinciale ordening bepaalde gevallen. Wanneer een projectplan binnen deze categorie valt dienen alle onderliggende 

besluiten voor de realisatie gecoördineerd via de Awb 3:4 procedure tot stand te komen. Ook behoeft het projecplan goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten. De werken zijn tevens niet meer aanlegvergunningplichtig. 

Overige zaken die door of namens RWS geschieden zijn sinds 1-07-2012 niet meer vergunning- en meldingsplichtig voor RWS:  art. 6.12 

lid c Wtb en 6.14 lid 4 Wtr. 

5 Ruimte (Buitenplans) Afwijken van bestemmingsplan of 

inpassingsplan

Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder c     

Bor (vrijstellingen)

Bijlage 2, ex. art 2   

Omgevingsvergunning

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening

Nee Gemeente

(Provincie/Mi

n. I&M bij 

inpassingspla

n)

26 weken 6 

weken

Niet van toepassing.

> Check Mer

> Ruimtelijke onderbouwing

> Situatietekening/plattegrond

het terugbrengen van het aantal fasen in de besluitvorming;

6 Ruimte Binnenplans afwijken van bestemmingsplan, 

inpassingsplan of beheersverordening

Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder c     

Bor (vrijstellingen)

Bijlage 2, ex. art 2   

Betreffende 

bestemmingsplanregels

Omgevingsvergunning

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening

Nee Gemeente

(Provincie/Mi

n. I&M bij 

inpassingspla

n)

8 weken 6 

weken

 

Alleen bij nieuwe wegen. -> niet het slopen van huizen voor het maken van nieuwe wegen.

> Ruimtelijke onderbouwing

> Situatietekening/plattegrond

wegverbreding in de vorm van spitsstrook is niet MER-plichtig. Sinds het arrest van de Raad van State inzake het project 'Eindhoven - 's-

Hertogenbosch' (15 september 2004) is het noodzakelijk om ook bij de spoedwetprojecten een MER uit te voeren;

7 Ruimte Afwijken van de ruimtelijke regels gesteld bij Provinciale 

verordening

Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder c 

Wet ruimtelijke ordening

Ex. art 4.1 lid 3

Omgevingsvergunning

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening

Nee Provincie 8 weken 6 

weken

Niet van toepassing.

> Ruimtelijke onderbouwing

> Situatietekening/plattegrond

het stellen van korte termijnen voor overheid, burger en rechter;

8 Ruimte Afwijken van de ruimtelijke regels gesteld bij AMvB Wabo

Ex. art 2.12 lid 1 onder c                         

Wet ruimtelijke ordening

Ex. art 4.3 lid 3      

Omgevingsvergunning

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening

Nee Gemeente

(Provincie/Mi

n. I&M bij 

inpassingspla

n)

8 weken 6 

weken

Niet van toepassing.

> Ruimtelijke onderbouwing

> Situatietekening/plattegrond

een strakke coördinatie tussen het wegaanpassingsbesluit en de uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen). 

Deze besluiten worden gezamenlijk met andere overheden voorbereid;

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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9 Ruimte Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan of 

beheersverordening 

Wabo

Ex. art 2.1 lid 1 onder c 

(bestemmingsplan)

Ex. art 2.12 lid 2 

(inpassingsplan)        

   

Wet op de ruimtelijke 

ordening

Ex. art 3.2 Wro (tijdelijke 

ontheffing 

bestemmingsplan)

Ex. art 3.26 lid 4, art 3.28 lid 

4 (inpassingsplan)

Ex. art 3.38 lid 6 

(beheersverordening)                                                                               

Omgevingsvergunning

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening

Nee Gemeente 8 weken 6 

weken

Niet van toepassing.

> Ruimtelijke onderbouwing

> Situatietekening/plattegrond

het toetsen van zowel de beroepen tegen het wegaanpassingsbesluit als de uitvoeringsbesluiten door de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State in één zitting.

25 Bouw en sloop Activiteiten uit provinciale verordening (zover nog niet 

genoemd)

Provinciewet, art. 145

Provinciale 

(landschaps)verordening

Omgevingsvergunning 

Voor de activiteit … 

(geluidshinder?)

Nee Provincie 13 weken 6 

weken

Niet van toepassing.

> zie Provinciale verordening Een provinciale verordening is een wetgevende regeling op provinciaal niveau waarin bindende voorschriften zijn opgenomen. De 

regels moeten worden doorlopen om te kijken of een vergunning conform de provinciale verordening noodzakelijk is. 

Landschapsverordening met het oog op het stellen van regels ter bescherming van de kwaliteit van het landschap en de 

natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden.

55 Milieu Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden 

moeten plaatsvinden omdat  sprake is van beroering in 

verontreinigde grond 

Besluit Uniforme 

Saneringen (BUS)                                                                          

BUS Melding Nee Provincie

(enkele grote 

gemeenten)

5 weken n.v.t.

Niet van toepassing.

> Beschouwing

> Kadastrale gegevens 

> Situatietekening/plattegrond

> Dwarsprofielen / detailtekeningen        

> Bodemrapport 

> Grondstromenplan

> Saneringsplan

Indien de verontreinigde stoffen vallen onder de stoffen die genoemd worden in het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), dan kan 

worden volstaan met het doen van een BUS-melding. De proceduretermijn is 5 weken en daarbij is geen mogelijkheid tot bezwaar en 

beroep. 

67 Warmte Leveren van warmte Warmtewet Verwijder

en

Met de invoering van de Warmtewet zal het verboden worden om zonder een vergunning 

warmte leveren aan verbruikers10 (uitzonderingen daargelaten; zie onder). 

Deze vergunning moet er toe dienen dat alleen warmteleveranciers die beschikken over de benodigde 

organisatorische, financiële en technische kwaliteiten en waarvan redelij kerwijs verwacht mag worden de 

verplichtingen rond 

warmtelevering na te komen, toestemming hebben om warmte te leveren aan verbruikers (Warmtewet, Art. 7).

Lege regel om eventuele projectspecifieke vergunningen en / of toestemmingen in te vermelden. 

Datum afdruk: 9-11-2018
© 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.
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