g^atwijk
Omgevingsvergunning

Zaaknummer 1394782
1.

Inleiding

Op 11 maart 2019 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen
van geluidwerende voorzieningen aan de woning op het perceel Voorschoterweg 52 in Valkenburg
bestaande uit het volgende onderdeel:
- Rijksmonumenten (art. 2.1 lid if van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hierna: de Wabo)
2. Procedureel
2.1 Bevoegd gezag

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op
de aanvraag te beslissen.
2.2 Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij
is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de
activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.
2.3 Voorbereidingsprocedure

Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 van de Wabo.
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Besluit

Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende
activiteit:
- Rijksmonumenten (art. 2.1 lid if van de Wabo)
Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte stukken:
1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Foto’s;
3. Informatie gietijzeren roset rooster;
4. Informatie Grona hardglas onderklep;
5. Informatie Grona hardglas stolpset;
6. Informatie ventilatie unit Siegenia Aeropac SN;
7. Machtiging;
8. Tekeningen;
9. Werkomschrijving.
In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking
hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.
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Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn te raadplegen op www.katwiik.nl en www.overheid.nl.
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Katwijk, 2 mei 2019
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

M.M.R. van den Heuvel
Teamleider vergunningen

Verweermogelijkheden

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.
Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat
ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwiik.nl.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.
Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.
Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via
http: //loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. De indiener moet wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
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BIJLAGE I

Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer
1394782, voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de woning op het perceel
Voorschoterweg 52 in Valkenburg.
Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen dan wel herstellen, gebruiken
of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het monument wordt
ontsierd of in gevaar wordt gebracht
Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.15 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit slechts worden
verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Daarbij houdt het bevoegd
gezag bij de beslissing rekening met het gebruik van het monument.
Overwegingen

Er is sprake van een rijksmonument. Ingevolge artikel 3.3 van de Erfgoedwet is boerderij “Veldzicht”
opgenomen en geregistreerd in het rijksmonumentenregister onder nummer ‘42169’.
Op grond van artikel 15 van de Erfgoedverordening gemeente Katwijk vragen wij advies aan de
Erfgoedcommissie, alvorens op de aanvraag te beslissen. In dit verband is de aanvraag op 15 april 2019 voor
advies voorgelegd aan de Erfgoedcommissie. Zij heeft zich bij deze advisering gebaseerd op het beleid van
de gemeente zoals dat is vastgelegd in de Erfgoedverordening.
Motivering
De Erfgoedcommissie is akkoord met het voorstel van isolerende maatregelen voor de voorgevel van de
boerderij.
Conclusie
Akkoord, niet strijdig met de Erfgoedverordening.
Gelet op de positieve beoordeling van de aangevraagde activiteit kan de omgevingsvergunning worden
verleend, aangezien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet.

