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OMGEVINGSVERGUNNING 
(art. 2.1 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) 

datum besluit 	 :23 JAN 2017 
verzonden/uitgereikt 	:2 3 JAN 2017 
kenmerk 
	

UV20160135 

Waterschap Brabantse Delta 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda 

Onderwerp: aanvraag om omgevingsvergunning tot het aanleggen van een ecologische 
verbindingszone en het plaatsen van afrastering rondom de percelen (betreft de 
percelen HVN sectie H 1422, sectie L 462 42, plaatselijk bekend 
(EVZ Kibbelvaart)) ONG A58 tot Sprangweg/Hoevenseweg in 
Hoeven/Bosschen hoofd. 

Datum aanvraag 	: 09 juni 2016 

Datum ontvangst aanvraag : 09 juni 2016 

Deze aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten: 
• 	het (ver)bouwen van een bouwwerk; 
• 	het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij 

een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald; 
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, regels gesteld door 

Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit; 

Ter inzage legging 
Overwegende dat een ontwerp van de beschikking, met de daarop betrekkingen hebbende 
stukken, die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, van 
24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 

dat een ieder in de gelegenheid is gesteld om ten aanzien van het ontwerp zienswijzen naar 
voren te brengen. 

dat geen zienswijzen zijn ingediend; 

Besluiten: 
• 	voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, 
• overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden; 
• 	onder de in de bijlage(n) vastgelegde overwegingen, voorwaarden en nadere eisen. 
• 	de bouwkosten (excl. BTW) na berekening vast te stellen op € 400,00; 
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• 	dat deze beschikking enkel van toepassing is voor de werkzaamheden met de aanduiding 
"Planafwijking" op de tekeningen 204 & 205. Voor de overige werkzaamheden is een 
aanvraag om omgevingsvergunning aangevraagd met het kenmerk: 0V 2016 0134 en 
vergund op 29 juli 2016; 

• overeenkomstig het projectplan Waterwet "Inrichting Ecologische Verbindingszone 
Kibbelvaart—Halderberge" van BWZ Ingenieurs met stempeldatum ontvangst d.d. 9 juni 
2016 rekening wordt rekening gehouden met mogelijke aanwezigheid van conventionele 
explosieven op of in de buurt van de planlocaties. Middels een "Proces-verbaal van 
oplevering" van de firma AVG Explosieven Opsporing Nederland, met documentcode 
1656025-PVO-01 van d.d. 31-10-2016 verklaart AVG Explosieven Opsporing Nederland dat 
met de gebruikte onderzoeksmethode, verder geen verdachte objecten zijn gesignaleerd in 
het onderzochte gebied. Derhalve wordt het onderzochte gebied, volgens 
overzichtstekening (bijlage 3.1) vrijgegeven in munitietechnische zin voor het uitvoeren van 
vervolgwerkzaamheden. AVG Explosieven Opsporing Nederland kan niet garanderen dat 
na afronding van dit onderzoek door eventueel grondverzet c.q. ontwikkelingen nog 
conventionele explosieven in het gevrijwaarde gebied terecht komen. 

De rechten van derden blijven onverminderd van kracht. 

Leges * 

Bouwkosten (excl. BTW) na berekening vast te stellen op : 	 € 400,00 

Leges activiteit aanleggen 	 € 121,65 
Leges activiteit bouwen 	 € 225,00 
Leges ontheffing art. 2.12 lid 1 a onder 3 	 € 3.199,70 
Advieskosten beoordeling Archeologisch bureauonderzoek en 	 € 279,00 
verkennend booronderzoek EVZ Kibbelvaart 

Totaal factuurbedrag 	€ 3.825,35 

Burgemeester en Wethouders van Halderberge, 
Namens dezen, 

amleider Klantzaken. 

* De acceptgirokaart voor de betaling van de leges wordt separaat toegezonden. 

* * Uitsluitend belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking (publicatie) van het besluit 
daartegen een beroepschrift indienen. 
Het beroepschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de 
verzenddatum van het beroepschrift; een vermelding van het besluit waartegen het beroep zich richt en een 
motivering. 
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA te Breda. 

Een beroepschrift schorst de werking van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet. Belanghebbenden 
kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en zij tevens een beroepschrift hebben ingediend, een verzoek om 
voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team 
Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. 
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Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. 

Inwerkingtreding: 
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift. 

AANDACHTSPUNT: 

Aanvullende gegevens op uw aanvraag dienen ook via het omgevingsloket 
ingediend te worden (www.omqevincisloket.nI). 
Ook na de vergunningverlening is het dus belangrijk om deze aanvraag niet te sluiten maar 
beschikbaar te houden voor eventuele aanvullende gegevens. 

BIJLAGE: Tekeningen- rapporten lijst 

De volgende documenten worden meegezonden met het definitieve besluit en zullen als 
gewaarmerkt stuk bij dit besluit worden gevoegd: 

Overwegingen en voorschriften behorende bij het besluit 
Aanvraagformulier met stempeldatum ontvangst d.d. 9juni 2016; 

• 	Handleiding poorten van Staatsbosbeheer met stempeldatum ontvangst d.d. 9 juni 2016; 
• 	Handleiding rasterwerken van Staatsbosbeheer met stempeldatum ontvangst d.d. 9 juni 

2016; 
• Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek EVZ Kibbelvaart, 

rapportnummer: 15111990, versienummer: D, datum 29 juni 2016" is met stempeldatum 
ontvangst d.d. 25 juli 2016; 

• 	Inrichting Ecologische Verbindingszone Kibbelvaart—Halderberge Projectplan Waterwet van 
BWZ Ingenieurs met stempeldatum ontvangst d.d. 9juni 2016; 

• Tekening 201, Project Ecologische Verbindingszone Kibbelvaart van BWZ Ingenieurs met 
stempeldatum ontvangst d.d. 25 juli 2016; 

• 	Tekening 202, Project Ecologische Verbindingszone Kibbelvaart van BWZ Ingenieurs met 
stempeldatum ontvangst d.d. 25 juni 2016; 

• Tekening 203, Project Ecologische Verbindingszone Kibbelvaart van BWZ Ingenieurs met 
stempeldatum ontvangst d.d. 25 juni 2016; 

• 	Tekening 204, Project Ecologische Verbindingszone Kibbelvaart van BWZ Ingenieurs met 
stempeldatum ontvangst d.d. 25 juni 2016; 

• Tekening 205, Project Ecologische Verbindingszone Kibbelvaart van BWZ Ingenieurs met 
stempeldatum ontvangst d.d. 25 juni 2016; 

• 	Advies op het aspect archeologie van RWB Regio West-Brabant, adviesdatum 5juli 2016. 
• 	Proces-verbaal van oplevering" van de firma AVG Explosieven Opsporing Nederland, met 

documentcode 1656025-PVO-01 van d.d. 31-10-2016 
• Notitie "Vooroverlegreacties planafwijkingsprocedure EVZ Kibbelvaart - gemeente 

Halderberge" 

UV 20160135 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

