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Risico’s beperken, leefbaarheid vergroten. 

 

Betreft: Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 

 

 

Datum aanvraag: 3 juni 2016 

Locatie: Spaklerweg 32 C te Amsterdam 

Onderwerp: het verbouwen van het gebouw aan de Spaklerweg 32C, met 

bestemming daarvan tot gasreductiestation 

Aanvraagnummer: OLO-2377615 

 

 

Geachte heer Baltissen, 

 

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam, met het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen  

voor het verbouwen van het gebouw aan de Spaklerweg 32C te Amsterdam, met 

bestemming daarvan tot gasreductiestation.  

Dit ontwerpbesluit is namens genoemd college genomen door de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst NZKG).  

 

In het ontwerpbesluit motiveren wij waarom de vergunning verleend kan worden. Het 

ontwerpbesluit is als zijnde het beoogde definitieve besluit opgebouwd: 

A – Onderwerp  

B – Procedurele aspecten 

C – Inhoudelijke beoordeling 

D – Besluit (inclusief voorschriften) 

E – Bijlagen 

Aan het einde van het besluit staat op welke wijze u beroep kunt instellen. 

 

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd op de website www.odnzkg.nl. 

 

  

http://www.odnzkg.nl/
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OMGEVINGSVERGUNNING 

 

A. ONDERWERP 

 

Wij hebben op 3 juni 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) ontvangen van Alliander N.V. voor het 

verbouwen van het gebouw aan de Spaklerweg 32C te Amsterdam, met bestemming 

daarvan tot gasreductiestation. 

 

De aanvraag bestaat uit de volgende Wabo-activiteiten: 

 

 het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo); 

 het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een beschermd monument of het 

herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze 

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (artikel 2.1, eerste lid, onder f, van 

de Wabo). 

 

B. PROCEDURELE ASPECTEN 

 

Het besluit op uw aanvraag van 3 juni 2016 is voorbereid volgens de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wabo.  

 

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen 

van een beschermd monument in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder f, Wabo, merken 

wij op dat het project behoort tot een activiteit waarvoor ingevolge artikel 6.4, eerste lid, 

onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) advies moet worden gevraagd aan de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarom is de uitgebreide procedure van toepassing. 

 

Het besluit op uw aanvraag heeft de volgende stappen doorlopen:   

 Op grond van artikel 8.41a Wet milieubeheer moet de melding Activiteitenbesluit 

gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Wij hebben op 13 

februari 2015 een melding ontvangen. 

 

Terinzagelegging ontwerpbesluit 

Deze omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure gevolgd moet worden, wordt 

voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) van afdeling 3.4 

van Algemene wet bestuursrecht. 

 

Vanaf …..… geschiedt de bekendmaking van dit ontwerpbesluit en is in te zien via de 

websites: www.odnzkg.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Het ontwerpbesluit ligt zes 

weken ter inzage. Gedurende deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om 

zienswijzen naar voren te brengen. 

 

Zienswijzen 

P.M.  
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C. INHOUDELIJKE BEOORDELING 

 

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo) 

 

Voor de activiteit ‘Het bouwen van een bouwwerk’ is een omgevingsvergunning nodig. Het 

project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als bedoeld in artikel 2.10 van de Wabo. 

 

Bestemmingsplan 

Het project ligt in een gebied waar het bestemmingsplan ‘Amstelkwartier tweede fase’ geldt. 

 

Het project is gesitueerd op gronden met de bestemming 'bedrijf'. Deze gronden zijn o.a. 

bestemd voor nutsvoorzieningen in de vorm van een gasontvangstation, een 

gasexpansieturbine en een gasverdeelstation. 

 

Het project is in overeenstemming met de bouw- en gebruiksbepalingen van dit 

bestemmingsplan. 

 

Bouwverordening Amsterdam 2013 

Stedenbouwkundige bepalingen 

Het project is in overeenstemming met de stedenbouwkundige bepalingen van de 

Bouwverordening Amsterdam 2013. 

 

Welstand 

Het project is op 2 november 2016 ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie voor 

Welstand en Monumenten Amsterdam. De commissie heeft het project beoordeeld op basis 

van de welstandsnota “De Schoonheid van Amsterdam 2016”. De commissie adviseert als 

volgt: 

 

Akkoord  

 

Het betreft hier de verbouwing van een monumentaal pand ten behoeve van het daarin 

onder te brengen gasreductiestation. De ingrepen aan de buitenzijde zijn tot een minimum 

beperkt en zijn eenduidig vormgegeven in de vorm van roosterdeuren. De commissie pleit 

ervoor om deze aanpak ook op nummer 32B toe te passen, zodat de ensemblewerking van 

beide monumenten zo min mogelijk wordt verstoord. Geadviseerd wordt om de vormgeving 

van het noodzakelijke hekwerk rond het complex nader af te stemmen met de supervisor. 

Dit onderdeel moet namelijk in samenhang worden gezien met de inrichting van de 

openbare ruimte.  

 

Het project voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

 

Wij nemen dit advies over. 
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Bouwbesluit 2012 

Het project is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en omvat de volgende 

gebruiksfuncties: 

- Lichte industriefunctie. 

 

Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van 

het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze 

omgevingsvergunning. 

 

Conclusie 

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit ‘bouwen’ met inachtneming van 

de voorschriften die bij deze omgevingsvergunning horen. 

 

Slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een beschermd monument 

(artikel 2.1, eerste lid, onder f, Wabo) 

 

Voor de activiteit ‘slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een beschermd monument’ 

is een omgevingsvergunning nodig. Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria als 

bedoeld in artikel 2.15 van de Wabo. 

 

Ingevolge artikel 2.15 van de Wabo kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend 

indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de 

aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument. 

 

Het bouwwerk binnen dit project is aangewezen als beschermd monument en ingeschreven 

in het monumentenregister onder nummer 526949. 

 

Advies monumentencommissie 

Voor het project is advies gevraagd aan de monumentencommissie als bedoeld in artikel 15, 

eerste lid, van de Monumentenwet 1988. 

 

Het project is op 2 november 2016 ter beoordeling voorgelegd aan de de Commissie voor 

Welstand en Monumenten Amsterdam. De monumentencommissie is van oordeel dat het 

belang van de monumentenzorg zich niet verzet tegen de uitvoering van het project. Bij dit 

oordeel heeft de commissie rekening gehouden met het gebruik van het monument. De 

commissie adviseert als volgt: 

 

Akkoord 

 

Het betreft hier de verbouwing van een monumentaal pand ten behoeve van het daarin 

onder te brengen gasreductiestation. De ingrepen aan de buitenzijde zijn tot een minimum 

beperkt en zijn eenduidig vormgegeven in de vorm van roosterdeuren. De commissie pleit 

ervoor om deze aanpak ook op nummer 32B toe te passen, zodat de ensemblewerking van 

beide monumenten zo min mogelijk wordt verstoord. De ingrepen in het interieur zijn 

reversibel van aard en hebben beperkte gevolgen voor de monumentale interieurwaarden. 

Ondanks de stringente normatieve eisen die voor een dergelijke functie noodzakelijk zijn 

verzoekt de commissie te onderzoeken of het mogelijk is om een transparante invulling te 
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maken ter plaatste van de dicht te zetten gevelopeningen aan de binnenzijde van het pand. 

Geadviseerd wordt om de vormgeving van het noodzakelijke hekwerk rond het complex 

nader af te stemmen met de supervisor. Dit onderdeel moet namelijk in samenhang worden 

gezien met de inrichting van de openbare ruimte. 

 

Wij nemen dit advies over. 

 

Advies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

Het bouwwerk wordt beschermd door de Monumentenwet 1988. Artikel 6.4, eerste lid, onder 

a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt dat we advies moeten vragen aan de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indien de activiteit betrekking heeft op: 

1. het slopen van een beschermd monument of een deel daarvan voor zover van 

ingrijpende aard; 

2. het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, 

voor zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar 

zijn met de gevolgen van het geval, bedoeld onder 1.; 

3. het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, 

waarbij de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een 

veronderstelde eerdere staat van dat monument, of; 

4. het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belangrijk 

deel daarvan. 

 

Het project valt in deze categorie, omdat het monument deels wordt afgebroken, 

gereconstrueerd en er wordt een nieuwe bestemming aan gegeven. 

 

Het project is ter beoordeling voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap is. De Minister adviseert positief met in achtneming van de punten genoemd in 

de motivering.  

 

Motivering 

Gelet op het monument en de ingreep hebben wij de volgende aspecten meegewogen: 

- De registeromschrijving van bovengenoemd rijksmonument 

(www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl); 

- Aanvullende waardestelling/bevindingen ter plaatse; 

- Bouwkundige/bouwhistorische aspecten; 

- Architectuurhistorische/architectonische aspecten. 

Op grond hiervan beoordeel is het plan als volgt beoordeeld: 

Het regulateurgebouw behoudt zijn industriële functie als gasreduceerstation, hierover zijn 

wij uiteraard positief. Voor de directe omgeving heeft het ook een direct positief effect 

aangezien latere bouwsels aan de zijde van de Amstel afgebroken worden. Hierdoor kan de 

ruimtelijke samenhang / zichtrelaties tussen de bebouwing en terreininrichting van de 

voormalige Zuidergasfabriek hersteld worden. 



 

 

6 | 15 
1896153 | 10 januari 2017 

Het monument zelf krijgt meer zeggingskracht door het verwijderen van storende 

toevoegingen (de brandtrap achterzijde en de later aangebrachte dakkapellen) en het 

terugbrengen van de kenmerkende dakruiter ten behoeve van installaties. 

 

Over de aanpassingen die nodig zijn om het monument voor zijn nieuwe functie 

geschikt te maken merken wij het volgende op: 

- Aan deze aanpassingen worden vanuit het energiebedrijf bepaalde technische 

(standaard)eisen gesteld. Dit betekent onder meer dat alle ramen voorzien worden van 

een stalen beplating aan de binnenzijde. Gelet op de doodse uitstraling die het gebouw 

dan krijgt, adviseren wij naar alternatieven te zoeken, bij voorkeur glas. De aanpassing 

van de tochtpui dient nog nader uitgewerkt te worden in overleg met bureau 

Monumenten en Archeologie. 

- Ten behoeve van de veiligheid wordt de bestaande kap gewijzigd tot plofkap waarvoor 

de verbindingen van zes spanten (het gaat om zes spanten met aan iedere kant twee 

gordingen = 24 verbindingen) losgezaagd worden en voorzien worden van nieuwe 

'plofverbindingen' (koppelingen met een stalen schoen). Gelet op de nieuwe functie en 

het geringe verlies van materiaal, adviseren wij positief over deze aanpassing. 

- In het interieur wordt een kraanbaan geplaatst ten behoeve van het verplaatsen van de 

zware machines. De staalconstructie van de kraanbaan wordt bevestigd op de 

gemetselde lisenen. Wij vragen aandacht voor de bevestiging van de kraan en adviseren 

dit in overleg met bureau Monumenten en Archeologie te bepalen. 

- In het interieur komt een inbouw voor de TRAFO en verwarmingsruimte. Op dit punt is 

het plan aangepast, waardoor volstaan kan worden met twee extra deuren in de 

noordgevel (in plaats van drie deuren) die zich voegen in de symmetrische indeling van 

de gevel. Dit betekent een verbetering voor het monument waarover wij positief 

adviseren. Wel geven wij mee als overweging de verwarmingsruimte e/o de TRAFO 

onder te brengen in de niet-monumentale tussenbouw. Hierdoor blijft het interieur als 

ongedeelde ruimte beleefbaar en de interieurafwerking onaangetast (aansluitdetails, 

deuropeningen). 

- Uit het laatste plan van 4 november 2016 blijkt dat de extra vluchtdeur in de zuidgevel is 

komen te vervallen. Dit betekent behoud van deze gave gevel, wat wordt toegejuicht. 

- Bij de stukken zit nog geen werkomschrijving van de renovatie- en 

restauratiewerkzaamheden aan het pand. Wij gaan ervan uit dat bij de uitvoering het 

uitgangspunt terughoudend herstel zal zijn met behoud van zoveel mogelijk historisch 

materiaal. Wij adviseren om de renovatie- en restauratiewerkzaamheden, de inpassing 

van installaties en isolerende maatregelen in nauw overleg met bureau Monumenten en 

Archeologie te laten plaatsvinden. 

Het belang van de monumentenzorg verzet zich niet tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Bij de beoordeling van het project is rekening gehouden met het 

gebruik van het monument. 

 

Conclusie 

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit ‘slopen, verstoren, verplaatsen 

of wijzigen van een beschermd monument’ met inachtneming van de voorschriften die bij 

deze omgevingsvergunning horen.  



 

 

7 | 15 
1896153 | 10 januari 2017 

D. BESLUIT 

 

Wij besluiten, gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen: 

 

 De aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen; 

 Aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

 

Voorschriften 

 

Monument 

 De renovatie- en restauratiewerkzaamheden, de inpassing van installaties en isolerende 

maatregelen dienen in nauw overleg met bureau Monumenten en Archeologie te 

geschieden. 

 

Bouw 

Later aan te leveren gegevens en bescheiden 

Gegevens en bescheiden met betrekking tot de activiteit bouwen: 

 Constructiegegevens (artikel 2.7, eerste lid, onder a, van de Regeling omgevingsrecht) 

Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties 

(sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve 

delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de 

hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft. 

 Veiligheidsplan (artikel 2.7, derde lid, van de Regeling omgevingsrecht) 

Gegevens en bescheiden als beschreven in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. 

 

U wordt per e-mail nader geïnformeerd over de wijze van indienen van constructieve 

gegevens. Er mag pas met de werkzaamheden worden gestart wanneer deze gegevens zijn 

goedgekeurd. 

 

Inwerkingtreding besluit 

Dit besluit treedt in werking 6 weken en één dag na publicatie, tenzij een verzoek om 

voorlopige voorziening is ingediend. 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 

namens deze, 

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 

 

voor deze, 

 

mevrouw A.A. Diamandidis 

Teammanager Vergunningverlening 

Portefeuille Bouw 

 

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer 

informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/verwijzing/digitalewerkwijze   

https://www.odnzkg.nl/mozard/verwijzing/digitalewerkwijze
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Beroepsclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit 

binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 

AMSTERDAM 

 

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het 

referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de 

reden(en) waarom u beroep instelt.  

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In 

spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden 

gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. 

Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening 

gebracht. 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar 

en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal 

tarief) of downloaden van deze site: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-

een-beslissing-van-de-overheid. 
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E. BIJLAGEN 

 

De volgende bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:  

 Uitvoeringsvoorschriften bouwen; 

 Nadere aanwijzingen. 

 

Gegevens en bescheiden 

De documenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze beschikking kunt u terugvinden 

via de link welke onderaan de begeleidende mail staat. U dient zo spoedig mogelijk deze 

documenten te downloaden of een overzicht hiervan veilig te stellen voor uw eigen 

administratie. 
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Uitvoeringsvoorschriften 

 

Procedure bouwwerkzaamheden (§ 1.6 Bouwbesluit 2012) 

 

Aanwezigheid bescheiden (artikel 1.23 Bouwbesluit 2012) 

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 

daarvan op het terrein aanwezig: 

a. vergunning voor het bouwen; 

b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7; 

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, 

en; 

d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen. 

 

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden (artikel 1.25 Bouwbesluit 

2012) 

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 

bouwwerkzaamheden waarvoor vergunning is verleend door de houder van deze 

vergunning schriftelijk van de aanvang van de werkzaamheden, met inbegrip van 

ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van 

de bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de 

beëindiging van de werkzaamheden in kennis gesteld. 

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, 

wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het 

tweede lid. 

 

De verantwoordelijke toezichthouder zal hiervoor per mail contact met u opnemen. 

 

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het 

bouwwerk niet in gebruik gegeven of genomen te worden. 
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Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het 

uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden (Afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012) 

 

Aansturingsartikel (artikel 8.1 Bouwbesluit 2012) 

1. De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een 

onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften 

in deze afdeling. 

 

Veiligheid in de omgeving (artikel 8.2 Bouwbesluit 2012) 

Bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 

voorkoming van:  

a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 

grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;  

b. letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en; 

c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere 

al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of 

sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

 

Geluidshinder (artikel 8.3 Bouwbesluit 2012) 

De op grond van artikel 8.2 te treffen maatregelen worden op aanwijzing van het bevoegd 

gezag vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste 

betrekking op: 

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag 

tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd. 

2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 

8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 

overschreden. 

 

Tabel 8.3 

Dagwaarde  ≤ 60 dB(A) > 60 

dB(A) 

> 65 

dB(A) 

> 70 

dB(A) 

> 75 

dB(A) 

> 80 

dB(A) 

Maximale  

blootstellingsduur  

Onbeperkt    50 

dagen  

  30 

dagen  

  15 

dagen  

    5 

dagen  

    0 

dagen  

 

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het 

gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden 

gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 

4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of 

sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist 

indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het 

bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die 

werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden. 
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Trillingshinder (artikel 8.4 Bouwbesluit 2012) 

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen 

in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 

verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e van het Besluit geluidhinder niet 

meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn 

deel B ‘Hinder voor personen in gebouwen’ 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte als bedoeld in het 

eerste lid. 

 

Stofhinder (artikel 8.5 Bouwbesluit 2012) 

Tijdens het uitvoeren van bouw en sloopwerkzaamheden dienen maatregelen te worden 

getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te 

voorkomen. 

 

Veiligheidsplan (artikel 8.7 Bouwbesluit 2012) 

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op 

aanwijzing van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter 

beoordeling door het bevoegd gezag: 

a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met: 

1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en 

afsluiting van de bouw- of sloopplaats; 

2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende 

wegen en bouwwerken; 

3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk; 

4. de aan- en afvoerwegen; 

5. de laad-, los- en hijszones; 

6. de plaats van bouwketen;  

7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 

8.  de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van 

materialen;  

9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen; 

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te 

passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of 

sloopwerkzaamheden; 

c. indien een bouwput wordt gemaakt: 

1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;  

2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;  

3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan 

naburige bouwwerken;  

d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde 

vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de 

maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 

8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de 

beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid; 
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e. een rapport van een trillingenonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de 

bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingsterkte veroorzaakt dan de 

trillingsterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid. 

 

Afvalscheiding (Afdeling 8.2 Bouwbesluit 2012) 

 

Aansturingsartikel (artikel 8.8 Bouwbesluit 2012) 

1. Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering 

vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften 

in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. 

 

Scheiden bouw- en sloopafval (artikel 8.9 Bouwbesluit 2012) 

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden 

categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij de 

uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. 

 

Scheiding bouw- en sloopafval (artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012) 

1. Onverminderd artikel 1.29, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 worden de categorieën 

bouw- sloopafval als bedoeld in artikel 8.9 van het Bouwbesluit 2012 ten minste 

gescheiden in de volgende fracties: 

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen zoals bedoeld in hoofdstuk 17 van de 

afvalstoffenlijst van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen 

niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen; 

b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

c. teerhoudend asfalt; 

d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

e. niet teerhoudend asfalt; 

f. vlakglas, al dan niet met kozijn: 

g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 

h. dakgrind; 

i. armaturen; 

j. gasontladingslampen. 

2. Gevaarlijke stoffen, als bedoeld in eerste lid, onder a, mogen niet worden gemengd of 

gescheiden.  

3. De fracties, als bedoeld in eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden 

gehouden en gescheiden afgevoerd.  

4. Eerste lid, onder b tot en met j, en derde lid zijn niet van toepassing voor zover de 

hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.  

5. In afwijking van derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden 

voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar oordeel van het bevoegd gezag 

redelijkerwijs niet mogelijk is. 
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Voorschriften bodemverontreiniging 

Voor het verrichten van werkzaamheden in sterk verontreinigde bodem moet een melding 

gedaan worden op basis van artikel 28 van de Wet bodembescherming. Denkt u hierbij aan 

het ontgraven (en eventueel afvoeren of verplaatsen) van grond, het onttrekken van 

grondwater, of het aanbrengen van een leeflaag.  

 

In de meeste gevallen kan worden volstaan met een melding op basis van het Besluit 

Uniforme Saneringen (BUS). Indien het BUS niet van toepassing is, moet een reguliere 

melding inclusief een saneringsplan op basis van de Wet bodembescherming worden 

gedaan. In beide gevallen doet u een melding via de website www.odnzkg.nl, door het 

invullen van het webformulier "een BUS-melding indienen" of "startmelding bodemsanering".  

 

Aansluitvoorschriften Waternet 

De watervoorziening en afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, moeten voldoen 

aan de aansluitvoorschriften van Waternet en aan de voorschriften van de afdelingen 6.3 en 

6.4 van het Bouwbesluit 2012. Informatie vindt u via de website: www.waternet.nl. 

  

http://www.odnzkg.nl/
http://www.waternet.nl/
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Nadere aanwijzingen/informatie 

 

Intrekking en overschrijving 

 

Intrekking 

Er zijn verschillende redenen waarom een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken:  

 als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met 

gebruikmaking van deze vergunning;  

 op verzoek van de vergunninghouder; 

 als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is; 

 op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit 

betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo); 

 op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden 

als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij 

projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen. 

 

Overschrijving 

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders de 

vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal een maand voor de gewenste overschrijving 

aan het bevoegd gezag worden gemeld (artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo). 

Daarbij moet u de volgende gegevens aanleveren: 

 naam en adres van de vergunninghouder; 

 de omgevingsvergunning(en) met kenmerk waar het verzoek betrekking op heeft; 

 naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal 

gaan gelden; 

 een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden; 

 het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden. 

 


