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Onderwerp
Omgevingsvergunning

Geachte heer School,

Op 20 Íebruari 2014 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een replica

kadekraan, op het perceel ljsselkade 0, 8261 AB in Kampen. ln deze brief informeren wij u over het besluit op uw

aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning is als bijlage bijgevoegd. Aan

de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij verzoeken u de vergunning en de voorschriften goed

door te lezen. Het is mogelijk dat u bepaalde zaken nog moet doen voordat u aan de slag kunt gaan.

lnwerkingtreding
De vergunning treedt de dag na de verzenddatum van deze brief in werking.

J Overige vergunningen en toestemmingen
Voor het realiseren van uw project heeft u naast de omgevingsvergunning nog andere vergunningen

. nodig. Door Rijkswaterstaat is op 4 maart 2014 een Waterwet vergunning verleend. Naast deze

vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. De Directie Vastgoed kunt u bereiken via: postadres Korte

Voorhout 7, Postbus '16700, 2500 BS Den Haag, TeleÍoonnummer: 070 424 61 1 1 of via e-mail

vastgoed @ rvob.nl.

Publicatie en bezwaarmogelijkheid
De omgevingsvergunning wordt gepubliceerd in het huis-aan-huis-blad 'De Brug' van 3 juni 2014 en op

onze ínternetsite. Hiertegen kan, binnen 6 weken na verzenddatum van deze brieÍ, door belanghebben-
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den bezwaar worden aangetekend. Let op: u handelt op eigen risico als u gebruik maakt van de

verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

lnformatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klanten Contact Centrum via telefoonnummer

14 038. Als zij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden wordt deze door hen geregistreerd en naar ons

doorgestuurd. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Kampen,

ryívYn@
M. Roelink

Teammanager Vergunningen

Bijlagen
- Beschikking
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OMGEVINGSVERGUNNING

Op 20-02-2014 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen

van een replica kadekraan. De aanvraag heeÍt betrekking op het perceel lJsselkade 0, 8261 AB in Kampen,

kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie F, nummer 16796, 1 1696 en 17461 en is geregistreerd onder

nummer 2014-0093.

Besluit
Wij besluiten, gelet op het bepaalde in artikel 2.1 en volgende van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen. De volgende gewaarmerkte bijlagen maken

deel uit van de vergunning.

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Kampen.

Datum: 27MEl 201t

201t.- 0 0 g 3
Nummer:

Bijlage:
1. Aanvraagformulier;

2. Tekening B-01:

Activiteit:
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

-Het bouwen van een bouwwerk (bouw)

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo. Uw

aanvraag is beoordeeld voor het bouwen van een bouwwerk (bouw)aan artikel2.'10 van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de

Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag hieraan voldoet en daarom verlenen wij

u de gevraagde omgevingsvergunning.

Bent u het niet eens met dit besluit?

ln dat geval vragen wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het

besluit door. U kunt hiervoor bellen met C.O.R. Braun, teleÍoonnummer 14 038.

U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bezwaarformulier op onze

website (onder Digitaal loket; met DigiD) of u kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en

wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. ln uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met

het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw teleÍoonnummer. Zorgt u er voor dat wij uw bezwaarschrift

ontvangen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw

bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Meer inÍormatie over de bezwaarprocedure vindt u op onze website.



Leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een

omgevingsvergunning leges verschuldigd (zie tabel). Voor betaling van dit bedrag ontvangt u binnenkort een nota.

Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het

legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Wabo bouwen (art. 2.3.1 .1)
Wabo welstand (arl. 2.3.1 .2)
Wabo buitenplanse kleine aÍwijking (art. 2.3.3.2)

Totaal Leges:

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Kampen,

NN\N\@
M. Roelink
Teammanager Vergunningen

€, 1.737,20
€ 504,39
€ 255,20

c2.496,79

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het Íeit dat een omgevingsvergunning is verleend niet betekent dat

er een inbreuk mag worden gemaakt op een recht oÍ een verplichting die uit het privaatrecht voortvloeit. Het

blijft dan ook verboden om bijvoorbeeld te bouwen in strijd met het eigendomsrecht oÍ een burenrechtelijke

verplichting.
Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Kampen.

Datum 27MEl 201{

201{-0093
Nummer:



Toestemming voor het deel bouwen (art.2.1lid 1a wabo)

Behoort bij besluit van
Burgemeester an Wethouders
van de gemeente Kampen.

Datum: 27MEl 2011,

20tr-0093
Nummer:

TOESTEMMING:

Verleend door:

Datum:

Toetser van de dag

26 mei 2014

VOORWAARDEN:

- Het aantal gebruiksdagen van de kadekraan is gelimiteerd tot maximaal 4 dagen per jaar;

- Tenminste 4 weken voor het gebruiken van de kadekraan moet toestemming hiervoor worden

gevraagd bij de havenmeester van het team Toezicht en Handhaving via tel. (038) 339 2863;

- het bouwplan dient overeenkomstig de bijdit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte

tekeningen te worden uitgevoerd;

- er moet gebouwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit;

- de rooilijnen op het bouwterrein worden uitgezet door de gemeente. Voor het uitzetten van de rooilijnen

kunt u een afspraak maken met het team Toezicht en Handhaving, tel. (038) 339 26 92 ol (038) 339

4145.

- voor het bepalen van de toelaatbare gronddruk en de aanlegdiepte van de fundering of de toelaatbare

puntweerstand en de lengte van de funderingspalen, moeten alsnog sonderingen worden verricht,

waarvan de uitkomsten ter beoordeling aan het team Toezicht en Handhaving moeten worden

aangeboden;

- van alle in gewapend beton, staal, hout, steen en dergelijke uit te voeren dragende constructiedelen

moet voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de door het team Toezicht en Handhaving goedge-

keurde sterkteberekeningen met bijbehorende werktekeningen op het werk aanwezig zijn;

- deze berekeningen en tekeningen dienen tenminste drie weken tevoren in tweevoud bij het team

Toezicht en Handhaving te worden ingediend;

- de wapening moet voordat met het storten wordt aangevangen door het team Toezicht en Handhaving

worden gecontroleerd en goedgekeurd;

- de uitvoering van het palenplan en het heiwerk moeten geschieden in overleg met en ten genoegen

van het team Toezicht en Handhaving;

- indien tijdens de uitvoering blijkt dat enig constructiedeel verbetering of voorziening behoeft, dient dat

te gebeuren in overleg met en ter goedkeuring van het team Toezicht en Handhaving;

- het team Toezicht en Handhaving dient ten minste twee dagen van tevoren in kennis te worden gesteld

van de start van de werkzaamheden. Dit kan telefonisch (038) 339 2692 ot (038) 339 4145, digitaal via

utww.kampen.Rlrolïqevin$smqidina of door het scannen van bijgevoegde QR-code;

- het team Toezicht en Handhaving dient ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van

het storten van beton;

- het team Toezicht en Handhaving dient in kennis te worden gesteld van de voltooiing van de

werkzaamheden. Dit kan teleÍonisch (038) 339 2692 oÍ (038) 339 4145, digitaalvia
wu/w.kamnen.nl/omqe of door het scannen van bijgevoegde QR-code;

- het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden

verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of

terrein zijn afgescheiden indien gevaar oÍ hinder te duchten is;

- eventuele schade aan het wegdek oÍ openbaar terrein zal door het team Algemene Zaken van de

eenheid Beheer Openbare Ruimte op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.


