
 

 

OMGEVINGSVERGUNNING 

(Ontwerp) 
Nummer: D19/020979 
 
 
 
 
Aanvraag 
Op 18 april 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen 
van schanskorven, geluidswal, kappen van bomen en het gebruik van de huidige busbaan door 
regulier gemotoriseerd verkeer op dit wegdeel, tussen de Anklaarseweg en Laan van Charleston 
(nabij Gavottestraat) (verkeersontsluiting Zevenhuizen-Zuidbroek), kadastraal bekend APD01 sectie 
A, nummers 5455, 5453, 5721 en 6679. 
 
Aanvrager: 
Gemeente Apeldoorn, Projecten, Vastgoed & Grond 
T.a.v. de heer V. Heukers 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omschreven, activiteit(en): 
 

• Bouwen van een bouwwerk (Art.2.1 lid 1a Wabo) 

• Planologisch strijdig gebruik (Art. 2.1 lid 1c Wabo) 

• Vellen van een houtopstand (Art. 2.2 lid 1g Wabo) 
 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer D19/020979 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is volgens de gemeentelijk coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke  
ordening uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening  
juncto paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op basis van het gestelde in paragraaf 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is voor 
de realisering van het project geen specifieke verklaring van geen bedenkingen vereist aangezien de 
afwijking valt onder de door de gemeenteraad aangewezen categorieën gevallen waarin een 
verklaring niet is vereist. 
 
Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 
behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 
 
Apeldoorn, 
 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
namens hen, 
 
de teammanager vergunningen Wabo 
 
Dit besluit is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend 
 



 

 

Besluitgegevens: 
Besluitnummer: D19/020979 

Behandeld door: mevr. M. Beulenkamp (aanwezig ma t/m wo) 

Doorkiesnummer: (055) 580 24 55 

 

Gewaarmerkte bijlagen: 

 

 
Leges specificatie 
Leges omgevingsvergunning algemeen: zie specificatie 
Notabedrag (totaalleges)  
(nota volgt) 
 
 
NB: 
Tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage ligt kan iedereen daarover een zienswijze 
geven. Dat kan op de volgende manieren: 

• schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder 
vermelding van 'zienswijze over ontwerpbesluit Busbaan Zuidbroek'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend 
zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

• Mondeling: maak een afspraak met mevrouw M.K. Beulenkamp 

  



 

 

 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit: 
  
Het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1a, Wabo) 
 
Registratienummer: D19/020979 
Behandeld door: mevr. M. Beulenkamp (aanwezig ma t/m wo) 
Doorkiesnummer: (055) 580 24 55 
 
Legesverplichting: zie specificatie 

 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van schanskorven, geluidswal, kappen van bomen 
en het gebruik van de huidige busbaan door regulier gemotoriseerd verkeer op dit wegdeel, tussen de 
Anklaarseweg en Laan van Charleston (nabij Gavottestraat) (verkeersontsluiting Zevenhuizen-
Zuidbroek), kadastraal bekend APD01 sectie A, nummers 5455, 5453, 5721 en 6679. 
 
In overweging nemende dat:  
 

• het perceel waarop de activiteit zal worden uitgevoerd, ligt in het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan “Zuidbroek, 2e herziening” geldt; 

 

• het perceel volgens dit bestemmingsplan de bestemming “uit te werken woondoeleinden en 
groenvoorzieningen” heeft; 

 

• het bouwplan niet overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, omdat het gebruik 
niet in overeenstemming is met de nog uit te werken woondoeleinden en groenvoorzieningen en 
het vigerende  bestemmingsplan nog moet worden uitgewerkt; 

 

• uit de beoordeling van de activiteit “planologisch afwijkend gebruik” de conclusie getrokken kan 
worden dat er geen bezwaar bestaat tegen de afwijking van het bestemmingsplan; 

 

• het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand zoals blijkt uit het advies van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) van 29 mei 2019; 

 

• het aannemelijk is dat bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden wordt voldaan aan de van 
toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening, mits voldaan wordt 
aan de hierna genoemde voorschriften.   

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.10 van de Wabo, 
bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit, mits voldaan wordt aan de hierna 
genoemde voorschriften.  
 
Voorschriften 
 
Aan de activiteit zijn de volgende voorschriften verbonden: 
Minimaal 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden moeten de hierna 
bedoeld gegevens en bescheiden ter goedkeuring van de Gemeente Apeldoorn, Eenheid Ruimtelijke 
Leefomgeving worden voorgelegd. 
Wij verzoeken u de bedoelde gegevens en bescheiden zoveel mogelijk digitaal aan te leveren via 
omgevingsvergunning@apeldoorn.nl onder vermelding van het registratienummer. 
 
De constructieve berekening(en) en tekeningen waarbij aangetoond wordt dat voldaan wordt aan 
afdelingen 2.1 en 2.2. van het Bouwbesluit, waarin staat dat de uiterste grenstoestand van de 
bouwconstructie bij fundamentele belastingscombinaties en bijzondere belastingscombinaties niet 
mag worden overschreden (met uitzondering vaqn de constructieve gegevens die zijn aangeleverd en 
onderdeel zijn van de verleende vergunning). 
 



 

 

Bij de uitvoering van een fundering op staal dient een deugdelijke werkvloer te worden toegepast. De 
werkvloer kan worden uitgevoerd in (stamp- of vloei-)beton die wateronttrekking en zakkingen 
voorkomt. Als alternatief kan een voor dit doel geschikte (noppen-)folie worden toegepast die vooraf 
ter goedkeuring van de Gemeente Apeldoorn, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving dient te worden 
voorgelegd. In geval van inadequate folie dient een met 50 mm verhoogde betondekking te worden 
toegepast conform artikel 4.4.1.3 van NEN-EN 1992-1-1.  
  



 

 

                        

Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit:  
 
Planologisch afwijkend gebruik (art. 2.1, lid 1c, Wabo) 
 
Registratienummer: D19/020979 
Behandeld door: mevr. M. Beulenkamp (aanwezig ma t/m wo) 
Doorkiesnummer: (055) 580 24 55 
 
Legesverplichting: zie specificatie 

 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van schanskorven, geluidswal, kappen van bomen 
en het gebruik van de huidige busbaan door regulier gemotoriseerd verkeer op dit wegdeel, tussen de 
Anklaarseweg en Laan van Charleston (nabij Gavottestraat) (verkeersontsluiting Zevenhuizen-
Zuidbroek), kadastraal bekend APD01 sectie A, nummers 5455, 5453, 5721 en 6679. 
 
In overweging nemende dat:  

 

• het perceel waarop de activiteit betrekking heeft, ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan 
“Zuidbroek, 2e herziening” geldt; 
 

• het perceel volgens dit bestemmingsplan de bestemming “uit te werken woondoeleinden en 
groenvoorzieningen” heeft; 
 

• het beoogde gebruik niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, omdat het 
gebruik van de huidige busbaan door regulier gemotoriseerd verkeer op het wegdeel en de 
werkzaamheden die hiervoor noodzakelijk niet passend zijn in de uit te werken bestemmingen; 

 

• op grond van artikel 2.10, lid 2, van de Wabo, de aanvraag tevens is aangemerkt als een 
aanvraag om een vergunning voor de activiteit die betrekking heeft op het gebruiken van gronden 
of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan; 

 

• op grond van artikel 2.12, lid 1a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) voor het afwijkend gebruik vergunning kan worden verleend, mits de activiteit niet in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat; 

 

• het beoogde gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 
 

• de ruimtelijke onderbouwing als bijlage is bijgevoegd en in die vorm onderdeel is van deze 
overwegingen; 

 

• voor de afwijking van het bestemmingsplan geen specifieke verklaring van geen bedenkingen 
vereist is aangezien de afwijking valt onder de door de gemeenteraad aangewezen categorieën 
gevallen waarin een verklaring niet is vereist;  

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wabo en 
het bepaalde in het Besluit omgevingsrecht, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze 
activiteit.  
 
Voorschriften 
Aan de activiteit zijn geen voorschriften verbonden. 
     
                           
 

  



 

 

 
Bijlage met overwegingen en voorschriften 
behorende bij de activiteit:  
 
Vellen van een houtopstand (Art. 2.2, lid 1g, Wabo) 
 
 
Registratienummer: D19/020979  

Behandeld door: mevr. J. Visser - van der Meulen  

Doorkiesnummer: (06) 5282 8631  

 
Legesverplichting: €  

 
 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van schanskorven, geluidswal, kappen van bomen 
en het gebruik van de huidige busbaan door regulier gemotoriseerd verkeer op dit wegdeel, tussen de 
Anklaarseweg en Laan van Charleston (nabij Gavottestraat) (verkeersontsluiting Zevenhuizen-
Zuidbroek), kadastraal bekend APD01 sectie A, nummers 5455, 5453, 5721 en 6679. 
 
In de Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV) is in artikel 4.11 een regeling opgenomen dat het 
verboden is om zonder vergunning een houtopstand te vellen of te doen vellen. De regeling dient ter 
bescherming van het milieu en het natuurschoon en de zorg voor het uiterlijk aanzien van de 
gemeente. 
Een vergunning kan geweigerd worden, dan wel onder voorschriften verleend worden, in het belang 
van de handhaving van:  
- natuur- en milieuwaarden; 
- landschappelijke waarden; 
- cultuurhistorische waarden; 
- waarden van stads- en dorpsschoon; 
- waarden voor recreatie en leefbaarheid. 
 
Er bestaat geen bezwaar tegen het aanbrengen van schanskorven, geluidswal en kappen van bomen 
omdat geen van de hiervoor genoemde waarden worden aangetast. 
 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 4.11 en volgende van 
de APV, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit.   
 
Voorschriften 
Aan de activiteit zijn geen voorschriften verbonden. 
 
     
                            


