
GEMEENTE IlvE E RT

(oNTWERp)OMcEVINGSVERcUNNTNG (COöRDTNATTE PROCEDURE)

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 16 januari 2018 een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
ontvangen van:

Hotel Management Services N.V
Dhr. H.M.M. Heinrichs
Zegersdreef 9
2930 Brasschaat
België

De aanvraag is ingediend voor het bouwen van een hotel met restaurant, welnesscenter,
casino en bioscoop met congresfaciliteiten aan de Saturnus 100 en 102 in Weert,
kadastraal bekend gemeente Weert, sectie W, nr 377.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2O|B/OO4O

Besluit
Gelet op 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 sub a en c, te verlenen met
doorbreking van de aanhoudingsplicht op grond van artikel 3.5 lid 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken
deel uitmaken van de vergunning en onder voorschriften. De omgevingsvergunning wordt
verleend voor de volgende activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk.
2. het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Procedure
De aanvraag valt onder artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de raad op 19
april2OtT besloten heeft hiervoor samen met het bestemmingsplan 'Kampershoek- Noord
2OL0,4e partiële herziening'de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Daarom is
op deze aanvraag de procedure op grond van artikel 3.31 en 3.32 Wet ruimtelijke
ordening van toepassing.

De vergunningverlening vindt plaats met doorbreking van de aanhoudingsplicht in relatie
tot het onherroepelijk worden van het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan
Kampershoek-Noord 2010 (artikel 3.5 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht),
dat door de raad is vastgesteld op ^C 2018 .

Activiteitenbesluit
Gebleken is dat de aangevraagde omgevingsvergunning betrekking heeft op de bouw van
een hotel met restaurant, welnesscenter, casino en bioscoop met congresfaciliteiten, Om
te voldoen aan het bepaalde in artikel B.4I a, eerste lid Wet milieubeheer is een melding



Activiteitenbesluit Milieubeheer ingediend. De melding is een indieningsvereiste voor de

aanvraag omgevingsvergunning, De melding voldoet aan artikel 1.10 tot en met 1.14a van
het Activiteitenbesluit en is ontvankelijk.

Ontwerpbesluit
De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van l juni 2018 tot en met 12 juli 2018 ter
inzage gelegen. De stukken liggen bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis,
Wilhelminasingel 101 te Weert, ter inzage als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan
'Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening'.
Het ontwerpbestemmingsplan en het gelijktijdig hiermee ter inzage te leggen
ontwerpbesluit tot 3e herziening van het exploitatieplan zijn digitaal raadpleegbaar via de

website www.ruimteliikeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is

NL. IMRO. 0988. BPKam pershN 20 10PH4-ONO 1. Het identificatienu m mer van het
ontwerpbesluit tot 3e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 (te
citeren als: 'Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening') is

NL.IMRO.09BB. EPKampershN20 10H3-ON01.
De kennisgeving is gepubliceerd in dagblad De Limburger, editie Weert, in het
^--- ---!-Lt-l -- :- l^ -!--!--^..-âÊt\f gt I tEE¡ tLËut(1u gl I ll I uç JLooLÞLvut ot ll.

Zienswijze
Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag na ter inzagelegging mondeling en /
of schriftelijk zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van

burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Tegen het
ontwerpbeslr,rit is gedLrrencle cle termijn van terinzagelegging wel/geen zienswijzen
ingekomen.

Beoordelingskader
De aanvraag voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële
regeli ng omgevingsrecht.

De aanvraag is beoordeeld:
. voor het bouwen van een hotel met restaurant, welnesscenter, casino en bioscoop

met congresfaciliteiten aan artikel 2.'l.,lid 1 onder a en aan artikel 2.10 van de

Wabo;
. voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het geldende

bestemmingsplan en exploitatieplan aan artikel 2.1, lid 1, onder c en aan artikel
2.10 lid 1 onder c van de Wabo.

Overwegingen
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Het bouwplan ls gelegen in een gebied wiriirvoor geerr reclelijke eisen vatt welstand van
toepassing zijn, en is in overeenstemming met de bepalingen van de gemeentelijke
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bouwverordening. De ingediende omgevingsvergunning voldoet niet geheel aan de regels
voor constructieve veiligheid, brandveiligheid en afvoer van afvalwater en hemelwater
volgens het Bouwbesluit. Op grond van artikel 2.22lid 2 van de Wabo mag het bevoegd
gezag voorwaarden aan een omgevingsvergunning voor het bouwen verbinden. Door het
opleggen van nadere voorschriften kan het bouwplan hiermee in overeenstemming worden
gebracht. De gestelde voorwaarden hebben betrekking op zaken die vaak pas kort voor de
uitvoering van het bouwwerk bekend zijn en dienen op dat moment ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan het bevoegd gezag.

Op het bouwplan is het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-
Noord 2010 van toepassing. Dit besluit is op ^C 2018 vastgesteld door de raad.

Toetsing aan dit exploitatieplan
Op de datum dat deze vergunning zal worden verleend zal het bouwplan in
overeenstemming zijn met dit nog vast te stellen exploitatieplan. Alsdan dient op grond
van artikel 2 van de regels van het exploitatieplan het bouwrijp maken van de openbare
ruimte voor het bouwperceel waarop deze aanvraag ziette zijn voltooid. Dat betekent dat
dan het bouwperceel voor de onderhavige aanvraag dan verbonden zal zijn (via een
bouwweg) over het tracé van de interne openbare weg naar de hoofdontsluiting (en
voorzien zal zijn van een aansluiting op de riolering).
Het (gewijzigd) bouwplan is alsdan niet in strijd met het besluit 3e herziening van het
exploitatieplan Kampershoek-Noord ZOLO, doch aangezien dit exploitatieplan weliswaar
wordt vastgesteld maar nog niet onherroepelijk is geldt er op grond van artikel 3.5 l¡d 1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een aanhoudingsplicht. De aanhouding
duurt totdat een exploitatieplan onherroepelijk is. Artikel 3.5 l¡d 3 Wabo biedt echter de
mogelijkheid om genoemde aanhoudingsplicht te doorbreken als een tegen het
exploitatieplan ingesteld beroep geen gevolgen kan hebben voor de beoordeling van de
aan de aangevraagde activiteit of de aan de omgevingsvergunning voor die activiteit te
verbinden voorschriften danwel indien deze gevolgen naar het oordeel van het bevoegd
gezag niet opwegen tegen het belang dat met de verlening van de vergunning is gediend.
Vooralsnog wordt van die situatie uitgegaan. Aangezien het kostenverhaal verzekerd zal
zijn doordat aanvrager volgens de te verlenen vergunning een exploitatiebijdrage dient te
betalen en de activiteit bouwen verder niet in strijd is met eisen die ten aanzien daarvan
in het exploitatieplan worden gesteld maakt het bevoegd gezag van deze mogelijkheid
gebruik. Het belang van de toepassing van de coördinatieregeling, waarbij de
vergunningsprocedure gelijk op loopt met de bestemmingsplanprocedure, maakt voorts
dat er reden is de aanhoudingsplicht in relatie tot het onherroepelijk worden van het
exploitatieplan te doorbreken. Mocht het indienen van zienswijzen tegen het
exploitatieplan leiden tot een aanpassing van dat plan dan dient er rekening mee te
worden gehouden dat dit ook gevolgen zal hebben voor de vergunningvoorschriften die
betrekking hebben op de te betalen exploitatiebijdrage.

Exploitatiebijdrage
In artikel 6.18 Wet ruimtelijke ordening is bepaald op welke wijze de toedeling van de te
verhalen kosten over het uitgeefbare gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de
wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieën (artikel 6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid
2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het verhaalbare
bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden.
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Voor het onderhavige perceel geldt de uitgiftecategorie Hotellocatie. Als basiseenheid bij
de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare oppervlakte
gehanteerd. De basisprijs is € 121,- per m2. Voor de uitgiftecategorie Hotellocatie geldt de
wegingsfactor 1,06.
De uitgeefbare oppervlakte van deze uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de
bijbehorende gewichtsfactor, Het totaal aantal gewogen eenheden wordt gefaseerd in de
tijd (waarbij rekening is gehouden met de opbrengstindexering), waarna het aantal
gewogen eenheden op netto contante waarde kan worden bepaald. Het verhaalbare
bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op
netto contante waarde per l januari 2018 te delen door hettotale aantal gewogen
eenheden op netto contante waarde per 1 januari 2018. De hoogte van de bruto-
exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt vervolgens
bepaald door per eigendom het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te
vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De brutobijdrage is
rentedragend vanaf 1 januari 2018, op basis van een rente van 3,25o/o per jaar.
In bijlage 22 behorende bij het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan
Kampershoek-Noord 2010 staat het bedrag dat dient te worden betaald als voorwaarde bij
de omgevingsvergunning voor de Hotellocatie. Dit is de brutobijdrage na aftrek van de
inbrengwaarde van het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft. De
netto-exploitatieh¡jclrage ner 1 janrrari 2018 bedraagt € 2.398.3O7,-, welk bedrag vanaf
die dag rentedragend is tegen een rente van 3,25o/o per jaar (samengestelde interest) tot
de dag van ontvangst van de bijdrage door de gemeente.

Tijdstip betaling, betalingsregeling en te verstrekken zekerheid
Gelet op het bepaalde in artikel 6.L7 lid 2 Wet ruimtelijke ordening dienen wij in de
omgevingsvergunning de termijn van betaling van de exploitatiebijdrage vast te leggen
Wij gaan er daarbij vanuit dat dat de gehele bijdrage aan de gemeente wordt voldaan
voordat met de bouw wordt gestart.

Het gebruik van gronden of bouwwerken in striid met een bestemmingsplan.

De (gewijzig'je) aanvraag is in strijd met hei besiemminEsplan'Kampei'shoek-l\oo;'d 2A7A'
maar niet in strijd met het op ^C 2018 door de raad vast te stellen bestemmingsplan
Kampershoek-Noord 2OtO,4e partiële herziening, waarmee dit bouwplan gecoördineerd is

voorbereid en het eveneens vast te stellen besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan
Kampershoek-Noord 20 10.

Gelet op bovenstaande kan de omgevingsvergunning worden verleend onder de

navolgende voorschriften.

Voorschriften
Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden

1. dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreftende bouwwerkzaamheden
constructieberekeni ngen en -tekeni ngen ter goed keuring worden i ngediend ;

2. dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden
constructieberekeningen en -tekeningen van de systeemvloeren,
staalconstructies, prefab heipalen en overige prefab betonnen onderdelen ter
goedkeuring worden ingediend ;

3. dat de aansluitingen van de riolering op het openbaar gebied in overleg met en
na goedkeuring van de gemeente worden uitgevoerd;

4



4. dat de minimale sproeitijd van de sprinklerinstallatie 60 minuten bedraagt. In het
uitgangspuntendocument hotel moet de minimale sproeitijd voor de
gevarenklasse Light Hazard in tabel B worden gewijzigd naar 60 minuten;

5. dat de onderbouwing van de reductie van de brandwerendheid van 120 minuten
naar 60 minuten in paragraaf 5.1 van het brandbeveiligingsconcept wordt
aangepast op de volgende punten:

a. geef een onderbouwing van de stelling in paragraaf 5.1 van het
brandbeveiligingsconcept dat de equivalente brandduur van een
gesprinklerde brand, uitgaande van een natuurlijk brandverloop
gedurende 120 minuten én uitgaande van de in tabel B en 9 van het
uitganspuntendocument genoemde sproeitijd van de sprinklerinstallatie,
niet meer bedraagt dan 10 minuten brand volgens de standaard
brandkromme;

b. geef aan welke randvoorwaarden voor de sprinklerinstallatie van
toepassing zijn in het kader van de voorgestelde gelijkwaardige
veiligheid voor de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van de
d raagconstructie.

6. dat de stookplaats op niveau 2 van de bioscoop wordt uitgevoerd als een
brandcompartiment indien het opgestelde vermogen groter is dan 130KW;

7 . dat de uitgang van de foyer wordt voorzien van deuren, in plaats van
schuifdeuren, met een panieksluiting aangezien meer dan 100 personen zijn
aangewezen op deze vluchtdeuren;

B. dat een ontruimingsplan ter goedkeuring wordt ingediend. In het ontruimingsplan
van het hotel moet aandacht worden besteed aan de ontruiming van minder valide
personen;

9. dat op nivo+1 van het hotel de vluchtroute door zaal 5 en 6 vrij gehouden wordt
over de gehele breedte. Dit kan door het aanbrengen van een markering op de
vloer met een afwijkende kleur of gelijkwaardig;

10. dat minimaal 3 weken voor start bouwwerkzaamheden de volgende bescheiden
ter goedkeuring worden ingediend:

a. programma van eisen noodverlichting (hotel en bioscoop) en
oriëntatieverlichti ng (bioscoop) ;

b. programma van eisen vluchtrouteaanduiding;
c. programma van eisen met betrekking tot het sluitplan waaronder hang-

en sluitwerk deuren en automatische werkende vluchtdeuren.
11. dat traptekeningen met daarop de maatvoering van de trappen, zoals de op- en

aantrede ter goedkeuring worden ingediend;
12. dat een materiaalstaat en/of kwaliteitsverklaringen worden aangeleverd waaruit

blijkt dat de toegepaste materialen voor constructie, aankleding en inrichting
voldoen aan de voorschriften voor brandveiligheid van het Bouwbesluit;

13. dat na uitvoering attesten of kwaliteitsverklaringen van doorvoeringen in rook-
en brandscheidingen, van deuren in een rook-of brandwerende scheiding,
brandkleppen in luchtbehandeling worden overlegd (WBDBO, locatie, aansturing
en onderhoud);

14. dat een voorstel voor de invulling van de bluswatervoorziening op eigen terrein
ter goedkeuring wordt ingediend. Daarbij dient te worden aangeven waar het
aansluitpunt van de droge blusleiding en de opstelplaats voor de brandweer is
gesitueerd in relatie tot de bestrijding van brand in het hotel of de bioscoop;

15. dat bij de brandweeringang een brandweersleutelkluis wordt aangebracht in
overleg met de brandweer;

16. dat een gewijzigd uitgangspunten document Logies ter goedkeuring wordt
ingediend. Het uitgangspuntendocument logies d.d. 15 maart 2018 moet
tekstueel en inhoudelijk nog op de volgende onderdelen worden aangepast:

a. paragraaf 2.3.4: corrigeer de foutieve verwijzing naar paragraaf 3.2.8;
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b. paragraaf 3.1: verwijs naar de laatste versie van het
brandbeveiligingsconcept d.d. 15 maart 2018 en pas indien nodig het
UPD verder aan;

c. paragraaf 3.2.3 en 3.3.3: de inspectiefrequentie van de brandmeld-, en
ontruimingsalarminstallatie wordt in paragraaf 3.1 gelijkgesteld aan de
i nspectiefrequentie van de sprinklerinstal latie, namelijk 1x jaarl ijks.
Breng de inhoud van paragraaf 3.2.3 en 3.3.3 hiermee in
overeenstemming;

d. paragraaf 3.2,6 onderdeel 8.6: aansturing flitslicht brandweer alleen
laten plaatsvinden bij een sprinklermelding;

e. paragraaf 3.2.6 onderdeel6.2.2: de verificatie van automatische
meldingen in het hotel is niet als een aanvullende optie aangemerkt. De
nut- en noodzaak van verificatie nader vaststellen op basis van het op te
stellen ontruimingsplan.

f. paragraaf 3.3.6 onderdeel 15.3: de indeling in alarmeringszones nader
vaststellen op basis van het nog op te stellen ontruimingsplan.

S. paragraaf 3.4.7 gesprinklerd gebied: Volgens paragraaf 3.4.8 (op blz.
42) moeten Was(douche)ruimte en (openbare)toiletten, voorruimten en
MIVA toiletten in de sprinklerbeveiliging worden opgenomen. Pas de
tekst aan. Loze ruimten boven verlaagde plafonds moeten worden
gesprinklerd volgens tekst onder kopje'loze ruimten'op blz. 37. Pas de
tekst aan.

h. paragraaf 3.4.7 loze ruimten: de sprinklerinstallatie wordt onder andere
aangelegd om een reductie van de brandwerendheid van de
gebouwconstructie te bewerkstelligen. Daarom moeten, daar waar
aanwezig, sprinklers in loze ruimten boven het verlaagde plafond worden
aangebracht. Het ontwerp mag volgens de Light Hazard ontwerpcriteria
plaatsvinden. Echter als voldaan wordt aan de voorwaarden van
paragraaf 3.4.8, mogen de loze ruimten boven verlaagde plafonds
ongesprinklerd worden gelaten. De voorwaarden in paragraaf 3.4.8 zijn
niet eenduidig geformuleerd en tegenstrijdig met het gestelde in deze
paragraaf m.b.t. het beveiligen van loze ruimten. Verduidelijk het
voorschrift in paragraaf 3.4.7 en paragraaf 3.4.8, zodat eenduidig is of
een loze ruimte boven het plafond moet worden gesprinklerd ten
behoeve van een reductie van de brandwerendheid van de
gebouwconstructie m.b.t. bezwijken.

i. paragraaf 3.4.7 tabel B en 9: de minimale sproeitijd in tabel 8 moet 60
minuten bedragen in het kader van een gelijkwaardige veiligheid voor de
omvang van de brandcompartimenten. Geef aan of de openbare
toiletten, MIVA toiletten, voorruimten en loze ruimten boven plafonds
moeten voldoen aan tabel B of 9.

L7. dat een gewijzigd uitgangspunten document bioscoop ter goedkeuring wordt
ingediend. Het uitgangspuntendocument bioscoop d.d. 15 maart 2018 moet
tekstueel en inhoudelijk op de volgende onderdelen worden aangepast:

a. paragraaf 3.1: verwijs naar de laatste versie van het
brandbeveiligingsconcept d.d. 15 maart 2018 en pas indien nodig het
UPD verder aan;

b. paragraaf 3.2.2: volgens paragraaf 7 en 9.2 van het
brandbeveiligingsconcept moet de bioscoop worden voorzien van een
gesproken woord ontruimingsalarminstallatie (type A).

18. dat een exploitatiebijdrage dient te worden betaald van € 2.398.307,- per
peildatum 1 januari 2018, welke bedrag vanaf die dag rentedragend is tegen een
rente van 3,25o/o per jaar (samengestelde interest) tot de dag van ontvangst van
de bijdrage door de gemeente.
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19. dat voor het betalen van de exploitatiebijdrage als bedoeld onder punt 18 van
deze vergunningvoorschriften de volgende betalingsregeling geldt: 100 o/o van de
verschuldigde exploitatiebijdrage van € 2.398.307,-, vermeerderd met een rente
van 3,25o/o per jaar (samengestelde interest) tot aan de dag van ontvangst van
de bijdrage dient te worden betaald voor aanvang bouw.

Weert, ^C.2018
nr.: 2018/0040

Namens burgemeester en wethouders,

Margot van den Broeke
hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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ry
UTGEMEENTE I/vE E RT

Bijlage omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Enkele aloemene richtliinen voor de uitvoerino van bouwwerken.

Geldigheidsduur.

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden ingetrokken, irrdierr:

a. blijkt, dat de vergunning ten gevolgde van een onjuiste of onvolledige opgave is

verleencl;
b, binnen 26 weken na clagtekening van cle vergrrnning geen hegin met de werkzaamheden

is gemaakt of slechts voorbereidende werkzaamheden zijn verricht;
c. de werkzaamheden langer dan 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat.

Voorschriften omoevinqsverounnino voor de activiteit bouwen.

Eventueel bU een omgevlngsvergunning gestelde voorschriften moeten worden nageleefd.
Bij nalatigheid is men in overtreding en strafbaar. Het gemeentebestuur heeft de

bevoegdheid te doen afbreken wat in strijd met de voorschriften is gebouwd.
Voor wijzigingen in het plan tijdens de bouw is vaak vooraf vergunning van burgemeester en

wethouders vereist. Het verdient aanbeveling hiervoor vooraf contact op te nemen met de

afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Mededelingen aan gemeente,

Start bouwwerkzaam heden
. De start van de bouwwerkzaamheden dient u tenminste twee werkdagen voor de

feitelijke aanvang van de werkzaamheden te melden.
Storten Beton
. Indien u van plan bent beton te storten dient u dit 2 werkdagen vóór stort per mail

te melden via handhavingbouwen@weert.nl
Beëindiging bouwwerkzaamheden
. De beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient uiterlijk op de dag van

beëindiging van de werkzaamheden te worden gemeld.
Let op! Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen of gegeven voordat de
werkzaamheden gereed zijn gemeld.

De start- en gereedmelding kunt u doen via het digitale formulier "Statuswijziging", Dit
formulier kunt u vinden op de website www.weert.nl/omgevingsvergunning onder het
tabblad "formulieren".
Beschikt u niet over een internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch
doorgeven via (0495) 575 000.



Uitzetten.

Alvorens met de (nieuw)bouw wordt begonnen moet van gemeentewege de rooilijn en de
hoogte van het peil ten opzichte van de weg ter plaatse worden aangegeven. De "bouw
moet worden uitgezet". De rooilijn wordt middels piketten gemarkeerd. Daarmee wordt
duidelijk gemaakt waar de bebouwing van het bouwwerk dient plaats te vinden. Indien
van toepassing wordt door middel van buizen ook gemarkeerd waar de hoekpunten van de
kavel zijn. De gemeente doet dit één keer. Gaan de markeringen verloren en moet de
landmeter terugkomen dan zijn daar kosten aan verbonden. U kunt een verzoek voor het
uitzetten van de bouw doen via email, geo@weert.nl.

Kwaliteitseisen.

Het bouwen moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk. Aan de gestelde
eisen wordt voldaan, indien de uitvoering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Bouwbesluit.
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