gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving

I

)
nieuwkoop

#%4%_f

KPN Mobile
DeWeegschaal 15
5215 MN ‘s-Hertogenbosch

datum

9 maart 2010

uw kenmerk
ons kenmerk
behandeld door

betreft

20080201
Mario Hijman

1

uw aanvraag om bouwvergunning

MR

2010

Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt hierbij de door mij verleende lichte bouwvergunning voor het geheel plaatsen
van een mast ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het perceel Nieuwveen
seweg (sportpark De Dulen, nabij Dreg 5) in Nieuwkoop.
Met deze bouwvergunning heb 1k tevens vrijstelling verleend van het bestemmingsplan.
1k verzoek u de nadere voorwaarden van de vergunning goed door te lezen en deze op te
volgen. Houdt u er dan rekening mee dat uw bouwvergunning nog wordt gepubliceerd in
het Witte Weekblad.
De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit besluit wordt ter inzage gelegd met ingang
van 18 maart 2010.
Als beroep wordt ingesteld zult u daar door de Rechtbank over op de hoogte gebracht
worden. Uiteraarcl kunt u na afloop van de beroepstermijn ook zeif contact op nemen met
de Rechtbank.
De bouwvergunning kan worden ingetrokken indien blijkt dat de vergunning ten gevolge
van onjuiste of onvolledige opgave is verleend. Dit is ook mogelijk indien niet wordt
voldaan aan de in de bouwvergunning verbonden voorwaarden, of als binnen 26 weken
geen begin is gemaakt met de werkzaamheden.
1k adviseer u minimaal drie werkdagen voor het graven KLIC-West (tel: 0800-0080) te
bellen. Zij zullen de deelnemende kabel- en leidingbeheerders informeren over de door u
voorgenomen graafwerkzaamheden.
Voor de behandeling van uw aanvraag bent u € 753,24 aan leges kosten verschuldigd.
Hiervoor wordt u apart een factuur toegezonden.
Gemeente Nieuwkoop

Te{efoon: 140172

Teylerspleiri 1

Fax: 01 72-574802

Postbus 1

info@nieuwkoop.ni

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nI
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Ais u over de vergunning nog vragen hebt, neemt u dan contact op Mario Hijman,
telefoonnummer 14 0172,
Me/tendeIijke groet,
eester en wethouders
e s bur

ane
Teamleider Vergunningen
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de bouwvergunning mci. nadere voorwaarden, aanvraagformuiier,
bouwtekeningen en overige bij de aanvraag behorende stukken
start- en gereedmeldingkaartjes
ruimtelijke onderbouwing
Nota van Zienswijzen

A

gemeente nieuwkoop afdeling vergunningen, voorzieningen en handhaving

nieuwkoop
Lichte bouwvergunning
20080201

VERZONDEN

‘s•/

1

‘4Rr 2Qj

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop
gezien de aanvraag ingekomen op 28 mel 2008,
van:
KPN Mobile
wonencle: De Weegschaal 15
te:
5215 MN ‘s-Hertogenbosch
voor een lichte bouwvergunning voor het: bet geheel plaatsen van een mast ten
behoeve van de mobiele telecommunicatie

op het perceel plaatselijk bekend: Nieuwveenseweg (Sportpark De Dulen, nabij Dreg
5) te: Nieuwkoop
kadastraal bekend gemeente: Nieuwkoop sectie A, nummer 7313

overwegende, dat:
-

-

het bouwpan in overeenstemming is met de bestemming ‘Recreatieve doeleinden
met subbestemming sportvelden’ van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
‘Kern Nieuwkoop’;
in verband hiermee de bouwaanvraag op grond van artikel 44 van de Woningwet zou
moeten worden geweigerd;
artikel 46, lid 3 van de Won ingwet echter bepaalt dat in een dergelijk geval de
bouwaanvraag tevens moet worden gezien als een verzoek om vrijstelling, als
bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
wij op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20,
eerste lid van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening bevoegd zijn om vrijstelling te
verlenen;
ter motivering van het verzoek om vrijstelling de volgende overwegingen naar voren
zijn gebracht I zich voordoen:
-

de mast dient als vervanging voor de binnenkort te verwijderen antenne op het
bedrijventerrein De Olm in Nieuwkoop;
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-

-

de plaatsing noodzakelijk is am een voldoende dekking voor de mobi&e
communicatie te waarborgen;
een afdoende ciekking voor de mobiele communicatie tegenwoordig ais een
normale maatschappeiijke behoefte en daarmee oak als een algemeen belang
kan worden aangemerkt;
de aanvraag voldoet aan de criteria zoals die zijn opgenomen in het gemeenteIijk
beleid ten aanzien van antennemasten;

-

-

-

-

-

-

-

ter motiveririg van het verzoek am vrijstelling een ruimtelijke onderbouwing is
averlegd, met welke onderbouwing kan worden ingestemd;
de in artiket 19a van de Wet op de RuimteIijke Ordening voorgeschreven procedure
is gevoigd;
in het kader van deze procedure bedenkingen of zienswijzen zijn ingekomen en dat
wij deze op grond van de in de bijiage opgenomen overwegingen ongegrond hebben
verklaard;
op grond van het vorenstaande vrijsteliing kan worden verleend van de bepalingen
van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kern Nieuwkoop’, waardoor de
weigeringsgrond voor de bouwaanvraag is opgeheven;
de aanvraag voidoet aan de constructieve voorschriften van het Bouwbesluit;
het bouwplan voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van de
Bouwverorden ing;
de aanvraag op onderdelen niet voidoende is uitgewerkt am een volledige toets aan
de constructieve veiligheid van het Bouwbesluit mogeiijk te maken en dat daarom
voorwaarden zijn verbonden aan de bouwvergunning;

gelet op de artikelen 40 van de Woningwet, de canstructieve veiligheid van het
Bouwbesluit en de stedenbauwkundige voorschriften van de bouwverordening van deze
gemeente;
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Besluit:
1)

vr4istelling te verlenen, als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtel4ike Ordening voor de uitvoenng van de hierboven vermelde
bouwaanvraag en met gebruikmaking daarvan;
2) lichte bouwvergunning te verlenen overeenkomstig de bu dit besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte bouwtekeningen, alsmede onder de aangehechte
gewaarmerkte nadere eisen en vooi’waarden;
3) te bepalen dat van de vnjstelling binnen de termijn die voor de bouwvergunning
geldt gebruik moet z(/n gemaakt;

Ter Aar,
het besuit van burgemeester en wethouders van 9 maart 2010,

om Vianen
teamleider Vergunningen

De totale bouwkosten zijn vastgesteld op:

€ 25.000,00

Bouwleges
Weistand
Publicatie
Publicatie Staatscourant
Artikel 15,17 of 19 WRO Gemeente
Brandweer advies
Beoordeling bodemonderzoek
Agrarisch advies

€
€
€
€
€
€
€
€

508,09
0,00
45,15
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00

Totaal:

€

753,24

Be roe p
Tegen besluiten die zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
(UOV) staat rechtstreeks beroep open bij de arrondissementsrechtbank Den Haag.
Beroep kan alleen ingesteld worden door een belanghebbende die een zienswijze heeft
ingediend of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht.
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De beroepstermijn bed raagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit besluit wordt ter inzage gelegd met ingang
van l8maart2OlO.
Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
•
•
•
•

de naam en het adres van de indiener;
dedagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van het beroep.

Het indienen van het beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien dit, gelet
op de betrokken belangen, spoedheidshalve vereist is, kan tevens op grond van artikel
8:81 Awb bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank s-Gravenhage, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden.
Tetefonisch is de rechtbank te bereiken onder telefoonnummer (070) 3813131.
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Nadere voorwaarden:
Behorende bij de Iichte bouwvergunning 20080201

1.
Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden:
De bouwvergunning, andere vergunningen en het bouwveiligheidsplan, dienen op
verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven (artikel 4.2 bouwverordening).
2.
Bouwregistratie:
Van de onderneming(en) die deelnemen aan het bouwen dien(t)en minimaal twee dagen
voor de aanvang van de werkzaamheden een door de desbetreffende Kamer van
Koophandel en Fabrieken gewaarmerkte kopie van inschrijving het register, worden
overgelegd (artikel 1.5 lid 2 Besluit indieningsvereiste aanvraag bouwvergunning)
3.
Bouwveiligheidsplan:
Minimaal drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden dient een
bouwveiligheidsplan mci. een tekening van de mnrichting van de bouwpIaats ter
goedkeuring aan het bouwtoezicht worden overgelegd (artikel 1.2.5 Besluit
indieningsvereiste aanvraag bouwvergunning).
4.
Constructieberekeningen en -tekeningen:
Minimaai drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen constructieve
gegevens en bescheiden (berekeningen en tekeningen) met betrekking tot het bouwwerk
ter goedkeuring in drievoud worden overgeiegd aan het bouwtoezicht (artikel 1.5 lid I
Besluit indieningsvereiste aanvraag bouwvergunning).
Kennisgeving aan het bouwtoezicht van de start van (onderdelen van) de
bouwwerkzaamheden.
Tenminste twee dagen voor de aanvang van de volgende onderdelen van het
bouwproces dient worden gemeid:
van de aanvang werkzaamheden waaronder het uitzetten van het bouwwerk,
van de aanvang van het inbrengen van funderingspalen en
van het storten van beton (artikel 4.5 bouwverordening)
5.

-

-

-

6.
Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden:
Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitingen van de riolering, en
van ieidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil moet
het bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis worden gesteld. Het einde van
de werkzaamheden dient onmiddeilijk na voltooiing, onder gebruikmaking van het
bijgevoegde meidkaartje, te worden gemeld (artikel 4.4 en 4.12 bouwverordeninq).

7.

Veiligheid op het bouwterrein:
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Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden
op een veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn
genomen t.b.v. de weg en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige
bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers (artikel 4.8, 4.9 en 4.10
bouwverordening).
Bouwafval:
8.
Het bouwafval moet gescheiden op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de
volgende fracties:
de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst
behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenhjst (EURAL; Stcr. 17 augustus
2001, nr. 158, blz. 9);
steenwol of glaswol, indien dit per soort meer dan 1 m
3 per bouwproject bedraagt;
overig afva(;
Indien de totale hoeveelheicl bouwafval die vrijkomt bij het bouwproject minder bedraagt
dan de inhoud van één container van 10 m
, mag degene die bedrijfsmatig
3
bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke
opsiag. Bij grotere hoeveelheden bouwafval moet dit worden afgevoerd naar een
inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen (on)gesorteerd te ontvangen (artikel 4.11
bouwverordening).
-

-

-

çnseester en wethouders

Tom Vianen
teamleider Vergunningen

Gemeente Nieuwkoop afdehng Vergunningen, Voorzeningen en Handhaving
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VERZONDEN 20 MEl 2010

12 mel 2010
Uw brief gedateerd 6 mei 2010
10.07061
Mario Hijman
Wet openbaarheid van bestuur verzoek over klachten inzake bereik
-

bijlage(n)

Beste meneer Honcoop,

Per brief van 6 mei (door ons ontvangen op 10 mel 2010 onder registratienummer 10.06859)
heeft u op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om correspondentie inzake
klachten over het bereik van mobiele communicatie.
De gemeente is niet in het bezit van dergelijke correspondentie; deze kan u dus ook niet
verstrekt worden.
Het gebrek aan bereik c.q. beschikbaarheid van het netwerk is door de aanvrager schriftelijk
aangegeven in de ruimtelijke onderbouwing (als bijiage bij deze brief gevoegd). Ook tijdens
de gehouden informatleavond is dit aan de orde geweest en door diverse bezoekers
bevestigd.
Overleg voorafgaand aan de vergunningaanvraag heeft uitsluitend mondeling plaats
gevonden.
Deze brief vormt het besluit op uw verzoek am informatie te verstrekken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Met vriendelijke groet,
burgerneestep wkt1quders van Nieuwkoop
.,

N

I

/

mr..G. Øiooters
secr4taris

F. Buijserd
burgemeester

De gemeente Nieuwkoop heeft een nieuw telefoonnummer: 14 0172
Gemeente Nieuwkoop

Telefoon: 140172

Bezoekadres:

Postadres:

Fax: 0172 574 802

Kiant Contact Centrum, Teylersplein I

Postbus 1

infonieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460AA TerAar

www.nieuwkoo.nl

.
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Bezwaar:
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen
zes weken na de dag van verzending of ultreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijide spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
cie naam en het adres van de indiener,
dedagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar.

-

-

-

-

-

V Cft4
Nieuwkoop, 6 mei 2010

Geacht college van burgemeester en wethouders,
Graag vraag ik uw aandacht voor bet volgende.
Onlangs heeft u een lichte bouwvergunning verleend aan KPN Mobile voor bet
oprichten van een telecommunicatiemast nabij sportpark De Dulen. De
telecommunicatiemast dient als vervanging van de mast die thans nog op bet
industriepark staat.
In de procedure die heefi geleid tot de afgifte van de bedoelde vergunning heeft u
aangegeven dat bet verplaatsen van de mast in de richting van de woonbebouwing
uw voorkeur heeft vanwege het dan optimale bereik. Er zou thans sprake zijn van
klachten ten aanzien van dat bereik
Tezamen met een aantal anderen heeft ondergetekende tegen deze
bouwvergunning beroep aangetekend bij de Rechtbank Den Haag.
Teneinde in staat te zijn in de gerechtelijke procedure uw besluitvormingsproces
te kunnen toetsen, verzoek ik u ex artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur
de volgende informatie aan mij te overleggen.
correspondentie waaruit van deze klachten omtrent bet huidige bereik
blijkt
In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,

mr. A.J.A. Honcoop
Blaasbalg 45
2421 MC Nieuwkoop
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UMTS-mast De Dulen
From:
Sent:
To:
Cc:

UMTS Nieuwkoop (umtsnieuwkoop@hotmail.com)
Saturday, May 22, 2010 11:12:38 AM
info@nieuwkoop.nl
Jolande Sentse (jolandesentse@xs4all.nl); Vincent De Graaff (vincent_de_graaff@maii.com)

Geachte heer Hijman,
Naar aaneiding van de van u ontvangen stukken, bij u bekend onder registratienummer: 10.07061, als
reactie op mijn WOB-verzoek om nadere informatie aangaande eventuele klachten omtrent de huidige
mobiete bereikbaarheid in Nieuwkoop, verzoek u mij de volgende informatie te verstrekken:
• Gegevens van de personen die tijdens de informatieavond hebben geklaagd over het mobiele bereik
(notuten van de inspraakavond)
• De technische specificaties waaruit blijkt welk elektrisch vermogen de mast als deze in werking is,
met het aantal uiteindelijk verwachte antennes, bezit.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
mr. A.J.A. Honcoop
Blaasbalg 45
2421 MC Nieuwkoop

New Windows 7: Simphfy what you do everyday. Find the right PC for you.
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Mario Hijman
Wet openbaarheid van bestuur verzoek over notulen en vermogen zender
-

bijlage(n)

Beste meneer Honcoop,

Per email van 22 mel (door ons ontvangen op 25 mei 2010 onder registratienummer
10.07532) heeft u op basis van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om de notulen
van de inspraakavond en de technische specificaties van de antennes.
In afw(/king van wat door u gesteld is, betrof het een informatleavond en geen inspraakavond
of gelegenheid tot het kenbaar maken van (mondelinge) zienswuzen. Er z(/n dan ook geen
notulen gemaakt van deze avond en er is geen presentieIst bijgehouden. Dit is de
aanwezigen voorafgaand aan de presentaties op de avond expliciet kenbaar gemaakt.
Een kopie van de technische gegevens van de antenna treft u bgaand aan.
Deze brief vormt het besluit op uw verzoek om informatie te verstrekken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur.
Met vriendelijke groet,
ouders van NieuwkooP/

7/1

L/

F. Buijserd
burgemeester

De gemeente Nieuwkoop heeft een nieuw telefoonnummer: 140172
Gemeente Nieuwkoop

Telefoon: 140172

Bezoekadres:

Postadres:

Fax: 0172 574 802

Kiant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus I

info(nieuwkoop.nI

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar
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Bezwaar:
Op grond van artkeI 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen
zes weken na de dag van verzending of ultreiking een gemotiveerd bezwaarschrEft indienen
bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijide spoed, g&et op de betrokken belarigen,
dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar.

-

-

-

-
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