
GEMEENTE 
mm 

WEERT 

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIERE PROCEDURE) 

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 15 september 2015 een aanvraag om 

een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) ontvangen van: 

Wonen Limburg 
Postbus 1254 
6040 KG Roermond 

De aanvraag is ingediend voor het oprichten van wozoco Hornehoof gelegen aan de 

Vogelsbleek 20 te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie S nr 5047. 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer: 2015/0521/OG/. 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de 

omgevingsvergunning te verlenen. 

De aanvraag valt onder paragraaf 3.2 "reguliere voorbereidingsprocedure" van de in de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangegeven gevallen waarvoor een 

omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd. 

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 activiteit: 

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk. 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is beoordeeld: 

• voor het oprichten van WOZOCO Hornehoof aan artikel 2.1, lid 1 onder a van de 

Wabo. 

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de 

gevraagde omgevingsvergunning. 
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Overwegingen 

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag: 

Het (ver)bouwen van een bouwwerk 

Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Het plan 

voldoet niet volledig aan de bepalingen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke 

bouwverordening, maar kan door het opleggen van nadere voorschriften, hiermee in 

overeenstemming worden gebracht. 

Gelet op bovenstaande kan de omgevingsvergunning worden verleend onder de 

navolgende voorschriften. 

Voorschriften 

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

dat wordt voldaan aan het gestelde in de bijlage omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen: 

dat uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden 

constructieberekeningen en -tekeningen ter goedkeuring worden ingediend; 

dat alle doorvoeringen door brandwerende scheidingen brandwerend worden 

uitgevoerd; 

dat gewijzigde brandcompartimenteringstekeningen (tekeningnrs B5.950 t/m 

B5.955) worden ingediend die zijn afgestemd op de tekeningen B5.100 t/m 

B5.106; 

dat wordt aangetoond dat de gewijzigde tekeningen dd 30-1-2015 van Inbo geen 

gevolgen hebben voor rapport H 4084-3-RA-001 d.d. 24 november 2015 van 

Peutz. De tekeningen die hierin zijn gebruikt zijn namelijk van datum 23 oktober 

2015; 

dat een programma van eisen van de brandmeldinstallatie en de 

ontruimingsalarminstallatie ter goedkeuring wordt ingediend; 

dat aan de buitenzijde van nooddeuren het opschrift 'nooduitgang vrijhouden' 

wordt aangebracht; 

dat brandslanghaspels, draagbare blustoestellen en handmelders die niet duidelijk 

zichtbaar zijn opgehangen worden voorzien van pictogrammen volgens NEN 3011; 

dat voor het plaatsen van een sleutelkluis een aanvraag sleutelkluis wordt 

ingediend, (een aanvraagformulier is bijgevoegd); 

dat de uitvoering en plaatsing van sleutelkluizen, flitslampen, aansluitpunten droge 

blusleidingen en brandmeldcentrale/tableau ter goedkeuring wordt ingediend; 

dat de uitvoering van automatische vluchtdeuren ter goedkeuring wordt ingediend; 

dat de uitvoering van de wadi's ter goedkeuring wordt ingediend; 

dat een gewijzigd inrichtingsplan ter goedkeuring wordt ingediend; 



dat materialen zullen worden bemonsterd door middel van een proefopstelling in 

de buitenlucht ter goedkeuring van de welstandscommissie; 

dat tekeningen van de esthetische uitvoering van installaties en pijpen op het dak 

ter goedkeuring van de welstandscommissie zullen worden ingediend 

(uitgangspunt: comprimeren + omkleden). 

Weert, 5 januari 2015 

Namens burgenhefester en wethouders, 

nr.: 2015/0521/OG/ 

Gerard van dej/Hoeven 
hoofd afdeliipg Vergunningen, Toezicht en Handhaving 



GEMEENTE WEERT 

Bijlage omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

Enkele algemene richtlijnen voor de uitvoering van bouwwerken. 

Geldigheidsduur. 

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden ingetrokken, indien: 
a. blijkt, dat de vergunning ten gevolgde van een onjuiste of onvolledige opgave is 

verleend; 
b. binnen 26 weken na dagtekening van de vergunning geen begin 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 omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 

Eventueel bij een omgevingsvergunning 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 bouwwerkzaamheden 
• 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 overeen internetverbinding? Dan kunt u de melding ook telefonisch 
doorgeven via (0495) 575 000. 
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Uitzetten. 

Alvorens met de bouw wordt begonnen moet van gemeentewege de rooilijn en de hoogte 
van het peil ten opzichte van de weg ter plaatse worden aangegeven. 

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. 


