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 J. Voorend  
 
Geachte heer Van Bentum, 
 
 

 
Op 20 december 2018 heeft de gemeente Oudewater uw vergunningaanvraag ontvangen voor het 
herinrichten van een perceel achter de woning, op het adres Waardsedijk 19 in Snelrewaard.  
 
De aanvraag 
Het gaat om het graven van een natuurvijver, het graven en dempen van een scheidingssloot, het ophogen 
van het terrein en het herinrichten van het perceel met gebiedseigen beplanting. 
 
Bij de beoordeling van uw verzoek is uitgegaan van de door u verstrekte gegevens bij indiening van de 
aanvraag. 
 
Besluit 
Wij besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen, 
overeenkomstig paragraaf 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 

 het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanleggen) (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder b) 
 
Onderdeel van deze ontwerp-vergunning vormen: 

 het besluit zelf 
 de voorschriften 
 de overwegingen 
 een beschrijving van de beroepsmogelijkheden 
 de verschuldigde legeskosten 

 
Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten worden meegezonden met het dit besluit en zijn als gewaarmerkte stukken 
bijgevoegd: 

 uw aanvraag 
 de tekening behorend bij uw aanvraag 
 de onderzoeksrapporten behorend bij uw aanvraag 
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Voorschriften 
 
Voorschriften voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanleggen) (Wabo, artikel 2.1, lid 1 
onder b). 
 

 er zijn geen nadere voorschriften verbonden aan deze vergunning. 
 
Procedure 
De besluitvorming is voorbereid met de uitgebreide procedure (Wabo, artikel 3.10). De aanvraag is getoetst 
aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
Ter inzagelegging 
De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht gepubliceerd en hebben van 16 oktober 2019 tot en met 26 november 2019 ter inzage 
gelegen. Eenieder is in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 
 
Coördinatieregeling 
Op deze vergunning is de coördinatieregeling overeenkomstig artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 
artikel 2 + 4 van de Coördinatieverordening Oudewater 2010 toegepast. Dit betekent dat deze vergunning 
tezamen met het bestemmingsplan ”Waardsedijk 19 Snelrewaard” is voorbereid. Hierbij is de uitgebreide 
procedure volgens afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. 
 
Onderdeel van de procedure is dat de 2 besluiten, zijnde het bestemmingsplan en de 
Omgevingsvergunning, gelijktijdig gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Er kan dan beroep worden 
ingediend. 
 

 
Beoordeling voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde (aanleggen) (Wabo, artikel 2.1, 
lid 1 onder b) 
 
Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit ”het uitvoeren van een werk” moet worden geweigerd, 
indien deze in strijd is met de bepalingen van het bestemmingsplan. 
 
Geldend Bestemmingsplan 
Het inrichtingsplan is gelegen binnen het bestemmingsplan ”Landelijk gebied Oudewater & Willeskop” en 
de betreffende grond heeft de bestemming "Agrarisch met waarden Landschap (AW-L) artikel 4”. Het 
gebruik van de grond als tuin behorend bij de woning is in strijd met de agrarische bestemming.  
 
Nieuw Bestemmingsplan 
Voor de inrichting van deze grond als tuin met natuurplas en de bijbehorende voorzieningen, is een nieuw 
bestemmingsplan ”Waardsedijk 19 Snelrewaard” vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt gelijktijdig met deze 
vergunning ter inzage. 
 
Via de coördinatieverordening, waarin de aanlegactiviteit en het bestemmingsplan gelijktijdig voor het 
indienen beroep ter inzage worden gelegd, kan uw tuin-inrichting worden gerealiseerd in overeenstemming 
met het nieuwe bestemmingsplan. 
 
Motivering om mee te werken aan de aanvraag 
Voor de motivering om mee te werken aan de aanvraag wordt verwezen naar de ”Toelichting” behorend bij 
het nieuwe bestemmingsplan ”Waardsedijk 19 Snelrewaard”. Het inrichtingsplan past in dit nieuwe 
bestemmingsplan. 
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Inwerkingtreding 
De omgevingsvergunning kan pas worden uitgevoerd nadat de vergunning in werking is getreden. De 
vergunning treedt niet eerder in werking dan nadat de termijn voor het indienen van beroep bij de Raad van 
State is verstreken. 
 
Beroep kan worden ingediend gedurende 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de 
Woerdense Courant en Staatscourant. Indiening van beroep betekent niet dat de werking van het besluit 
wordt uitgesteld. Om dat te bereiken moet er naast beroep tevens een voorlopige voorziening worden 
ingediend. Wanneer binnen de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de 
beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Meer informatie vindt u verderop in dit 
besluit onder het kopje ”Beroep”. 
 
Bekendmaking 
Wij maken u erop attent dat deze omgevingsvergunning en het nieuwe bestemmingsplan bekend gemaakt 
worden in de IJsselbode, Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit gebeurt om belanghebbenden 
te laten weten dat dit ontwerpbesluit is genomen. 
 
 

 
Bent u hiermee voldoende geïnformeerd? Wanneer u meer informatie nodig heeft of wanneer u de 
gemeente vragen wilt stellen, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348 
of via het e-mail adres omgevingsloket@woerden.nl. 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, 
 
 

 
 
 
J. Voorend, 
senior vergunningverlening team Vergunningen, toezicht en handhaving 
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Legeskosten 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Zie 
hierover meer in de bijlage Legeskosten.  
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348 of via het e-
mailadres omgevingsloket@woerden.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, 
 
 

 
 
 
J. Voorend, 
senior vergunningverlener team Vergunningen, toezicht en handhaving 
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Bijlage 1: Aandachtspunten 

 

Voordat u begint met het uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze 
kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden. 
 
Verwachtingen 
 Het project moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bij de vergunning behorende en daartoe 

gewaarmerkte stukken. 
 De uitvoerder(s) van de werkzaamheden moet(en) ter plaatse in bezit zijn van een afschrift van de 

vergunning, beschikbaar gesteld door de vergunninghouder. 
 Uw contactpersoon van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) tijdens de 

uitvoering van het project is: 
- mevr. N. Booms, te bereiken via het telefoonnummer 0348-428 412.  
Deze contactpersoon houdt toezicht op uw project en is het aanspreekpunt tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 Ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet u dit melden bij team VTH. Dit 
doet u door een e-mail te sturen naar: startwerkzaamheden@woerden.nl.  

 Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de werkzaamheden moet u dit melden bij 
team VTH. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: startwerkzaamheden@woerden.nl  

 
 
Tijdens de werkzaamheden 
 Tijdens ontgravingswerkzaamheden moet men alert zijn op archeologische resten. Wanneer er 

archeologische resten aangetroffen of vermoed worden, moet u direct contact opnemen met uw 
contactpersoon van team VTH. Het melden van het vermoeden van archeologische resten is verplicht 
(Monumentenwet 1988, artikel 53 en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007). 

 
Geldigheid 
 De vergunning geldt voor onbepaalde tijd (Wabo, artikel 2.23). 
 De vergunning kan (gedeeltelijk) worden ingetrokken, wanneer gedurende 26 weken geen handelingen zijn 

verricht met gebruikmaking van de vergunning (Wabo, artikel 2.33). 
 Afwijkingen in detaillering en onverwachte situaties in de uitvoeringsfase moeten ter nadere beoordeling 

worden voorgelegd aan team VTH. 
 

 
 
.  

mailto:startwerkzaamheden@woerden.nl
mailto:startwerkzaamheden@woerden.nl
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Bijlage 2: Beroep 
 

 
Beroep 
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de publicatie van dit besluit 
beroep instellen bij: 
 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA ’s Gravenhage 
 
Belangrijk is dat u het volgende in uw beroepschrift zet: 

 naam en adres 

 de datum van uw beroepschrift 

 een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep aantekent met zo mogelijk een kopie van het 
besluit waar tegen u beroep indient 

 de redenen waarom het niet eens bent met dit besluit 

 handtekening 
 
Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van de vergunning ingediend zijn. 
 
Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. 
 

 
 

 
Voorlopige voorziening 
 
Dit besluit wordt onherroepelijk nadat binnen de gestelde termijn geen beroepschrift is ingediend. Het 
indienen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Wanneer u niet op de uitslag van de 
behandeling van het beroep wilt wachten, dan kunt u, uw gemachtigde of een andere 
belanghebbende, een voorlopige voorziening aanvragen bij  
 
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA ’s Gravenhage. 
 
U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. 
Als de rechter een voorlopige voorziening toekent, dan wordt dit besluit van de gemeente Oudewater 
mogelijk (tijdelijk) buiten werking gesteld 
 
Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
 
Het indienen van een beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn geregeld in de 
Algemene wet bestuursrecht, onder andere in de artikelen 6:5 en 8:81 
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Bijlage 3: Legeskosten 
 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. 
 
 
Het legesbedrag is als volgt opgebouwd: 
 
Omschrijving  Bedrag 
Wabo 2.1 1B (aanleggen) 
Hoofdstuk 8, 2.8.1 (bestemmingsplanwijziging) 
 

€ 
€ 

240,75 
7.964,00 

 
Totaal te betalen bedrag € 8.204,75 

 
 
 
 
Het bedrag is berekend op basis van onze legesverordening, deze kunt u inzien op de website 
www.overheid.nl. 
 
 
 
 
N.B. 
Voor het laatste (vetgedrukte) bedrag ontvangt u binnenkort een legesaanslag. Bent u het niet eens 
met die aanslag, dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar aantekenen bij 
de heffingsambtenaar van de gemeente Oudewater. 


