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Onderwerp 

Omgevingsvergunning 

 

 

Geachte mevrouw Jellema, 

 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en 

gezonde leefomgeving. Dit doen we door taken op het gebied van milieu en bouw- en 

woningtoezicht uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie 

Zuid-Holland.  

 

Op 30 oktober 2013 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het 

betreft het vervangen van een gastransportleiding op het perceel nabij Nieuwdorperweg 31a 

te Reeuwijk, inclusief een boring die start aan de Rembrandtstraat en eindigt in het perceel 

onder Nieuwdorperweg 31a, b en c. Met deze brief informeren wij u over ons besluit. 

 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1, lid 1 onder c, artikel 2.10 en artikel 2.12, lid 1 onder a aanhef 3° van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) hebben we besloten de 

omgevingsvergunning te verlenen  voor de volgende activiteit: 

- Strijdig gebruiken (artikel 2.1 lid 1c Wabo) 

 

De volgende documenten maken onderdeel uit van deze vergunning: 

- Ruimtelijke onderbouwing verleggen gastransportleiding  30 okt 2013 (ons kenmerk 

2013121807); 

- Routekaart te verwijderen leiding  30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121811); 

- Routekaart pigging trace  30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121810); 

- Rapport kwantitatieve risico analyse  30 okt 2013 (ons kenmerk 2013121809); 

- het vervangen van een gastransportleiding  30 okt 2013 (ons kenmerk 

2013122009); 
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Overwegingen 

Het gebruik van de gronden is in strijd met de geldende bestemmingsplannen.  

Het plangebied ligt in vier bestemmingsplannen:  

- Reeuwijk-Brug waarin ter plaatse van de nieuwe gastransportleiding de 

bestemmingen ‘Verkeer – verblijfsgebied, ‘Groen’ en ‘Water’ gelden; 

- Nieuwdorperweg tussen 31a en 33 waarin ter plaatse van de nieuwe 

gastransportleiding de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Water’ gelden; 

- Nieuwdorperweg naast nummer 33 waarin ter plaatse van de nieuwe 

gastransportleiding de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Water’ gelden en 

- Bedrijventerrein Zoutman waarin ter plaatse van de nieuwe gastransportleiding de 

bestemmingen ‘Verkeer’, ‘Water’ en ‘Agrarisch’ gelden. 

Op alle gronden is de dubbelbestemming “Leiding – Gas” opgenomen. Omdat de hartlijn van 

de transportleiding niet op dezelfde plek ligt als de bestaande leiding, is het plan in strijd 

met de geldende bestemmingsplannen.           

 

Overwogen moet worden of vergunningverlening op grond van artikel 2.12, lid 1a onder sub 

3°e Wabo kan plaats vinden. 

De ruimtelijke onderbouwing “verleggen gastransportleiding Reeuwijk” betreft een 

onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° Wabo. Deze ruimtelijke 

onderbouwing dient hier als ingelast en herhaald beschouwd te worden. 

 

Procedure 

Algemeen 

Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide procedure (paragraaf 3.3 Wabo). Wij 

hebben de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht. 

 

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit 

omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht daaraan stellen. 

 

De aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften. Op grond van artikel 2.22 

van de Wabo worden voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden. Deze zijn 

opgenomen in de bijlagen/besluit. Het niet nakomen van deze voorschriften kan leiden tot 

stillegging van de werkzaamheden. 

 

Uw aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben van 13 maart tot en 

met 23 april 2014 ter inzage gelegen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. 

 

Vooroverleg 

Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht is op de voorbereiding van een 

omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder 

a, sub 3° van de Wabo het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 

ordening van toepassing. 

 



3 van 6 

Besluitkenmerk 2014063504 

Op 31 januari 2014 is het e-formulier van de provincie Zuid-Holland ingevuld en is het  

Hoogheemraadschap van Rijnland per e-mailbericht in de gelegenheid gesteld om te 

reageren op het voornemen om de vergunning te verlenen. Er zijn geen rijksbelangen in het 

geding, zodat gelet op de brief van het ministerie van I&M van 22-12-2011 kan worden 

geconcludeerd dat met het Rijk geen vooroverleg gevoerd kan c.q. hoeft te worden. 

 

Verklaring van geen bedenkingen 

De Wabo bepaalt in artikel 2.27 in samenhang met artikel 6.5 van het Besluit 

omgevingsrecht dat, indien het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te 

verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan, de gemeenteraad vooraf hiervoor 

een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) dient te verlenen. De 

gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 4 juli 2012 besloten dat deze verklaring 

op voorhand wordt verleend tenzij tenminste vier raadsleden, bestaande uit tenminste twee 

fracties, te kennen geven de besluitvorming over het verlenen van de vvgb aan zich te 

houden. De raad heeft naar aanleiding van de raadsinformatiebrief  2014, nummer 15 de 

dato 17 februari 2014, niet te kennen gegeven zelf te willen beslissen over het verlenen van 

de vvgb. 

 

Zienswijzen 

Het voornemen om de vergunning te verlenen is op 12 maart 2014 bekendgemaakt in de 

Kijk op Reeuwijk, Kijk op Bodegraven, Bodegraafs Nieuwsblad, de Staatscourant en via 

electronische weg (website)  

 

Vervolgens hebben de ontwerp-omgevingsvergunning, en de daarbij behorende stukken 

vanaf 13 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen en is een ieder in de 

gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid is geen 

gebruik gemaakt. 

 

Betaling leges 

Voor het verstrekken van deze beschikking bent u leges verschuldigd. Voor de betaling van 

dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota namens de gemeente. Bij deze 

nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van 

het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. 

 

Inwerkingtreding 

Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn 

van 6 weken (artikel 6.1 lid 2 Wabo). Als er een beroep tegen deze omgevingsvergunning 

wordt ingediend en gedurende de beroepstermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om 

voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op 

dat verzoek is beslist. 

 

 

 

 

 



4 van 6 

Besluitkenmerk 2014063504 

Nadere informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Geerling, telefoonnummer: 

0182-545455, emailadres: jgeerling@odmh.nl of met mevrouw E. Groeneveld, 

telefoonnumer: 0172-522 727 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, emailadres 

egroeneveld@bodegraven-reeuwijk.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

namens dezen, 

Omgevingsdienst Midden-Holland,  

Teamleider projectvergunningen Bouw- en woningtoezicht, 

 

 

 

 

 

 

ing. L.R. Mauritz 

 

 

 

Beroep 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van dit besluit bij 

de Rechtbank ’s-Gravenhage (Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EN ’s 

Gravenhage) een beroepschrift indienen.  

Het beroepschrift moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van het beroep. Zo 

mogelijk stuurt u een kopie van dit besluit mee.  

 

Voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 

Gelet hierop kunt u – indien u beroep heeft ingesteld – tevens een verzoek tot treffen van 

een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-

Gravenhage.  

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. 

 

Aan de behandeling van een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 

verbonden. 

 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Bijlage Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

 

 

Algemeen 

1. de houder van de vergunning moet de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH 

tenminste twee werkdagen van tevoren in kennis te stellen van de aanvang van de 

werkzaamheden door toezending van een emailbericht naar bwt@odmh.nl o.v.v.: start 

werkzaamheden, locatie + ons kenmerk 2013121805. 

2. de werkzaamheden moeten gereed worden gemeld bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht van de ODMH door toezending van een emailbericht naar bwt@odmh.nl 

o.v.v.: gereedmelding werkzaamheden, locatie van de uitgevoerde bouwwerkzaamheden 

+ ons kenmerk 2013121805. 

 

 

Bijlage Belangrijke mededelingen 

 

algemeen 

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000. 

2. Bij correspondentie over deze vergunning en bij het indienen van (vervolg)bescheiden 

graag het nummer 2013121805 vermelden. 

 

overige toestemmingen 

3. Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets dergelijks op de openbare weg 

of in het plantsoen is mogelijk een afzonderlijke toestemming nodig.  

4. Omdat u een activiteit uitvoert in de buurt van water of een dijk gelden er mogelijk 

aanvullende regels van het waterschap. Voor meer informatie hierover kunt u contact 

opnemen met het waterschap in uw regio (zie voor het waterschap in uw regio: 

www.waterschappen.nl/mijnwaterschap). 

5. Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten 

behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet leiden tot een zodanige wijziging van de 

grondwaterstand dat gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen. Bij het 

uitvoeren van deze werkzaamheden dient u te allen tijde contact op te nemen met het 

waterschap in uw regio (zie voor het waterschap in uw regio: 

www.waterschappen.nl/mijnwaterschap). 

 

aandachtspunten tijdens uitvoering 

6. Als het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet 

worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk 

in gevaar wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000. 

7. Vóór de start van heiwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden moet via een 

Graafmelding informatie over de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd. Dit 

om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te 
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bevorderen. De Graafmelding kan worden gedaan via de website: www.klic.nl of 

telefoonnummer 0800 0080. 

8. Als er grond van de locatie moet worden afgevoerd en ergens anders zal worden 

toegepast, moet de kwaliteit van de vrijkomende grond worden bepaald. Afhankelijk van 

de toepassing van de vrijkomende grond dient de grond te worden hergebruikt conform 

het gestelde in de Nota Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te worden gekeurd 

conform het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie over de vereiste partijkeuring 

en over de meldingen kunt u contact opnemen met de afdeling expertise van de ODMH 

via telefoonnummer 088 - 54 50 000. 

9. Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, 

plantsoen, riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast 

dat naar onze overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat 

bevinden. 

 

adviezen 

10. Wij wijzen u erop dat u naast de omgevingsvergunning rekening moet houden met het 

privaatrecht (het onderlinge recht tussen privépersonen) op grond van het Burgerlijk 

Wetboek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


