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Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) 

 
Wij hebben op 14 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van 
Nestle Nunspeet, Laan 110, 8071 JC  NUNSPEET voor het bouwen verdieping LUWA Pack & Fill 
op het perceel kadastraal bekend 
 
gemeente Nunspeet  sectie A nummer 5469 
 
plaatselijk bekend als Laan 110 te Nunspeet. 
 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z21.101542.02 (Olo-nummer 5822665). 
 
Besluit 

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, artikel 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen. 
Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit: “Bouwen van een 
bouwwerk”. 
 
Inhoudelijke beoordeling 

Wettelijke grondslag 
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het 
bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de 
toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo. 
 
In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd 
met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de 
omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van 
artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. 
 
Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria. 
 
Bouwbesluit 
Artikel 2.10, lid 1, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de 
aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet 
aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, 
voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet. 
 
Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften 
van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 
 
Bouwverordening 
Artikel 2.10, lid 1, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de 
aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet 
aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, 
voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de 
bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die 
zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van 
de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 120 van die wet. 
Er is getoetst aan de Bouwverordening gemeente Nunspeet (hierna: Bouwverordening). 
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Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften 
van de Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 
 
Bestemmingsplan 
Artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de 
activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, 
of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening. 
 
Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de geldende 
bestemmingsplannen “Nunspeet Noord en Oost” en “Welstand Nunspeet 2015”. Er zijn geen 
strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren. 
 
Redelijke eisen van welstand 
Artikel 2.10, lid 1, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het 
uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met 
uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op 
zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling 
daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in 
artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de 
omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend. 
Uw plan is op 4 mei 2021door de Dorpsbouwmeester van de gemeente Nunspeet beoordeeld 
op redelijke eisen van welstand op basis van de welstandsnota, toetsingscriteria ‘uitgebreid’.   
 
Het oordeel van de Dorpsbouwmeester is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van 
welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. 
Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor deze activiteit te weigeren. 
 
Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 

zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 

1 a Wabo): 

 

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de 

omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren. 

 

Voorschriften  

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen: 
 
Constructie 
Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring bij de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:  
 

 Detail- tekeningen en –berekeningen. 
 

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven. 
 
Kwaliteitsverklaringen 

Kwaliteitsverklaringen/productinformatie, certificaten en attesten met betrekking tot 
toegepaste materialen en constructieonderdelen dienen tijden de bouw aanwezig te zijn en op 
verzoek te kunnen worden overlegd aan de toezichthouder.  
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Algemene opmerkingen  

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen: 
 
 De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk 

toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar. 
 De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders 

gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een 
maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 
Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht): 

a) zijn naam en adres; 
b) de omgevingsvergunning (registratienummer); 
c) de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken 

van de vergunning; 
d) een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning; 
e) het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander. 

 
Bouwbesluit 2012 
In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de 
bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk 
moeten worden nagekomen.  
 
In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van 
onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en 
sloopwerkzaamheden. 
 
Het gaat om de volgende verplichtingen: 
 
Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden 

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 
daarvan op het terrein aanwezig: 
a. vergunning voor het bouwen; 
b. bouwveiligheidsplan; 
c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en 
d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen. 
 
Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden 

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van 
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de 
houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met 
inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld. 

2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de 
bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de 
houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in 
kennis gesteld.  

3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, 
wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het 
tweede lid. 

 
Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van 

hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden 

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een 
onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. 
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Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving 

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 
voorkoming van: 
a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende 

openbare weg, openbaar water of openbaar groen; 
b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en; 
c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al 

dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein 
grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen. 

 
Artikel 8.3: Geluidhinder 

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag 
tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. 

2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 
8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet 
overschreden. 

 
Tabel 8.3 

Dagwaarde ≤ 60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 dB(A) > 80 dB(A) 

maximale 

blootstellingsduur 

onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen 

 
3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het 

gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden 
gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken. 

4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of 
sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist 
indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd 
gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in 
kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden. 

 
Artikel 8.4: Trillingshinder 

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in 
geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 
verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet 
meer dan de trillingssterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn 
deel B (Hinder voor personen in gebouwen) 2006. 

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingssterkte, bedoeld in het eerste 
lid. 

 
Artikel 8.7: Veiligheidsplan 

De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 te treffen maatregelen worden op aanwijzing 
van het bevoegd gezag vastgelegd in een veiligheidsplan. Het plan bevat ter beoordeling door 
het bevoegd gezag: 
a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met: 

1. de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en 
afsluiting van de bouw- of sloopplaats; 

2. de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende 
wegen en bouwwerken; 

3. de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk; 
4. de aan- en afvoerwegen; 
5. de laad-, los- en hijszones; 
6. de plaats van bouwketen; 
7. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen; 
8. de plaats van machines, werktuigen en andere hulpmaterieel en opslag van 

materialen; 
9. de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen; 

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te 
passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of 
sloopwerkzaamheden; 
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c. indien een bouwput wordt gemaakt: 
1. de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem; 
2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan; 
3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan 

naburige bouwwerken; 
d. een rapport van een akoestisch onderzoek, indien aannemelijk is dat de dagwaarde 

vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale 
blootstellingsduur in dagen langer duurt de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en 
derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld 
in artikel 8.3, vierde lid; 

e. een rapport van een trillingsonderzoek, indien aannemelijk is dat het uitvoeren van bouw- 
of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte 
bedoeld in artikel 8.4, eerste lid. 

 
Artikel 8.8: Aansturingsartikel afvalscheiding 

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering 
vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. 
 
Artikel 8.9: Scheiden bouw- en sloopafval 

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden 
categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het 
uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. 
 
Renovatie-, verbouw-, en sloopwerkzaamheden aan een gebouw  ouder dan 1994 
In het  Asbestverwijderingsbesluit 2005 staat dat degene die een bouwwerk geheel of 
gedeeltelijk uit elkaar neemt of laat nemen,  moet beschikken over een 
asbestinventarisatierapport als hij weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk 
asbest of een asbesthoudend product bevindt.  
 
Is het gebouw vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn en is er dus 
redelijkerwijs een kans dat er asbest aanwezig is. Vóór aanvang van de Renovatie-, verbouw-, 
en/of sloopwerkzaamheden dient er een asbestinventarisatierapport te zijn. 
 
Sloopmelding 

Het is verboden om zonder of in afwijking van een sloopmelding te slopen als daarbij asbest 
wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal 
bedragen. Meer informatie over de procedure voor een sloopmelding is te vinden in paragraaf 
1.7 van het Bouwbesluit 2012 (www.bouwbesluitonline.nl).   
 
Het slopen zonder sloopmelding kan betekenen dat de werkzaamheden worden stilgelegd door 
de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).  Het  slopen zonder een sloopmelding is een 
strafbaar feit waarvoor de ODRN een proces-verbaal zal  opmaken. Bovendien zijn de 
overtredingen rondom het verwijderen van asbest aangemerkt als ‘economisch delict’! 
 
Publicatie 
Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website 
www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, 
via de link Zoeken in bekendmakingen. 
 
Gewaarmerkte stukken en bijlagen 
Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Een overzicht van de gewaarmerkte 
documenten treft u in de dossierlijst aan. Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de 
geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte omgevingsvergunning en bijbehorende 
bescheiden, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst 
Regio Nijmegen worden aangeboden. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om te 
bouwen volgens de geldende wet- en regelgeving. 
 

http://www.bouwbesluitonline.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.gelderland.nl/bekendmakingen


 
 

 

W.Z21.101542.02  Pagina 6 / 7 

 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
Afdeling Vergunningverlening 
 

 

Procedure 
Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als 
bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast. 
 
Bezwaarmogelijkheid 
Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een 
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat 
Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief 
moet duidelijk “bezwaarschrift” vermeld worden. 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/provincieloket onder “Bezwaar en 
beroep”). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de 
provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via 
telefoonnummer (026) 359 99 99.  
 
In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden: 
1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener; 
2. de datum; 
3. een omschrijving van dit besluit; 
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust; 
5. de handtekening. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking 
treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 
Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op 
http://loket.rechtspraak.nl/ (onder “Digitaal procederen - Rechtbanken sector 
bestuursrecht”). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD. 
 
Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik 
van maken. 
 
Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u 
een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. 
Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd. 
 
De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. 
 
Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer:  
088 - 361 20 00). 
 

http://www.gelderland.nl/provincieloket
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Inwerkingtreding 
In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van 
inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een 
omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de 
realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen. 
 
Ten aanzien van deze verleende omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met 
ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht). 
 
Nijmegen, 21 mei 2021, 
 
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
namens deze: 
 
 
 

 Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend. 
 
Bijlagen: Dossierlijst 
 

DOSSIERLIJST 
 

D-nummer Ontv. 

datum 

Betreft 

D210851291 14/04/2021 papierenformulier 

D210851284 14/04/2021 TDS SAB 18988 NL 

D210851287 14/04/2021 SGU016693-DO-100-B2 

D210851286 14/04/2021 Memo berekening 

D210851285 14/04/2021 JI-Vulcasteel-Wall-1000VB-Lineair 

D210851283 14/04/2021 CTG-707-3 Produktcertificaat Garantgum 

D210851282 14/04/2021 certificaat-ctg-rhinoxx-rhinoxx-afschot-rhinoxx-d-tauroxx-en-
caproxx-energy-nl 

D210851290 14/04/2021 AERIUS bijlage 20210414140917 S2F5bMdh31Pu 

D210851280 14/04/2021 20 036 G BE-01-b 

D210851278 14/04/2021 20 036 G AO-50 

D210851277 14/04/2021 20 036 G AO-10 

D210851281 14/04/2021 20 036 G AO-01 

 


	Bouwbesluit 2012



