Behoort bij ontwerpbesluit
van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Datum ontvangst

d.d. 19-2-2021
no. 1730845
Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4339183

Aanvraagnaam

Uitbreiding Begraafplaats Duinrust

Uw referentiecode

1431

Ingediend op

31-07-2020

Soort procedure

Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

Uitbreiding begraafplaats Duinrust te Katwijk. Uitbreiding ter
plaatse van de Nachtegaalstraat.

Opmerking

Gefaseerd

Ja, fase 1

Gerelateerde aanvragen/
meldingen:

5362349, 5362355

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

tekening te verwijderen loods

Bijlagen n.v.t. of al bekend

divers

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Naam:

Gemeente Katwijk

Bezoekadres:

Koningin Julianalaan 3
2224 EW KATWIJK ZH

Postadres:

Postbus 589
2220 AN KATWIJK ZH

Telefoonnummer:

0714065000

Faxnummer:

0714065065

E-mailadres:

info@katwijk.nl

Website:

www.katwijk.nl

Contactpersoon:

Team vergunningen

Bereikbaar op:

Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Aanvraagnummer: 4339183
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
• Bouwen
Grondkering of damwand plaatsen
• Bouwen
Kappen
• Kappen
Uitrit aanleggen of veranderen
• Uitrit aanleggen of veranderen
Weg aanleggen of veranderen
• Weg aanleggen of veranderen
Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
Bijlagen

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Aanvraagnummer: 4339183
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

Bedrijf

KvK-nummer
Vestigingsnummer
(Statutaire) naam
Handelsnaam

2

Contactpersoon

Geslacht
Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam
Functie
3

Vestigingsadres bedrijf

Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats
4

Correspondentieadres

Adres

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Aanvraagnummer: 4339183
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

Bedrijf

KvK-nummer
Vestigingsnummer
(Statutaire) naam
Handelsnaam
2

Contactpersoon

Geslacht
Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam
Functie
3

Vestigingsadres bedrijf

Postcode
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam
Woonplaats
4

Correspondentieadres

Adres

6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Aanvraagnummer: 4339183

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2020.01
1

Adres

Postcode

2225SN

Huisnummer

115

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Parklaan

Plaatsnaam

Katwijk

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
3

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4339183

Uitbreiding begraafplaats Duinrust aan de Nachtegaallaan.
Dossiernr. 7429 Key2
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Overig bouwwerk bouwen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Betreft nieuwe berging voor machines en matriaal.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

155

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

5

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

945

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4339183

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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6

7

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

620

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

715

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

8

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Opslag machines

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Opslag machines en materialen

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

4

155

155

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
9

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Aanvraagnummer: 4339183

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

- Plint gebouw

waalformaat

donker bruin

- Gevelbekleding

waalformaat

geel genuanceerd

Kozijnen

hardhout

wit

- Ramen

hardhout

wit

- Deuren

hardhout

mosgroen

Dakgoten en boeidelen

keralit

wit

Dakbedekking

sedum / zonnepanelen

groen / zwart

Gevels

- Borstweringen
- Voegwerk

- Luiken

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

overhaeddeuren, aluminium , antraciet

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Aanvraagnummer: 4339183

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
betreft nieuw hekwerk

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

4

Uiterlijk bouwwerk/welstand

5

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4339183

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Grondkering of damwand plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Betreft keermuren en wandgraven

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Uiterlijk bouwwerk/welstand

4

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Aanvraagnummer: 4339183

Terrein

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Kappen

Formulierversie
2020.01
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

50

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

betreft diverse bomen. Onder meer populieren, esdoorns en
dennen.

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

Langs het huidige tracé van de Nachtegaallaan.

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

Volgt later.

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Er worden vele bomen teruggeplant. een plan volgt later.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

-

Gemeentespecifieke vragen

Wie is eigenaar van de boom?

gemeente

Beschrijf op welke wijze u de boom
wilt kappen.

Geheel rooien.

Aanvraagnummer: 4339183

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Uitrit aanleggen of veranderen

Formulierversie
2020.01
1

Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?
2

Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.
Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.
3

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders
Betreft 2 ingangen aan de Nachtegaallaan.
Voorerf
Zijerf
Achtererf
Nachtegaallaan.

Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

4,00 meter (ingang begraafplaats)
8,00 m. ingang erf. (nodig i.v.m. manouvreerruimte)

Welk materiaal wordt gebruikt?

Stalen poort. Nader te ontwerpen.

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?
4

Ja
Nee

Ja
Nee

Gemeentespecifieke vragen

Betreft het een tijdelijke uitrit?

Ja
Nee

Betreft het een permanente uitrit?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4339183

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Formulierversie
2020.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 31 juli 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

t_Ontwerptekeningen_opslagloods_-_A3_pdf

Duinrust
Ontwerptekeningen
opslagloods - A3.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

2020-07-31

In
behandeling

Duinrust_-_A1_--_1_op_500_-_31--7-2020

DO Duinrust A1 - 1 op 500 31-7-2020.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2020-07-31

In
behandeling

ge_situatie_Duinrust_-_A- Huidige situatie
1_-_1_op_500
Duinrust - A1 - 1 op
500.pdf

Situatietekening uitrit
2020-07-31
Situatietekening kappen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen
Gegevens weg aanleggen
of veranderen

In
behandeling

_Duinrust_Nachtegaallaan--Doorsnede_1

DO Duinrust
Nachtegaallaan-Doorsnede 1.pdf

Anders

2020-07-31

In
behandeling

_Duinrust_Nachtegaallaan--Doorsnede_2

DO Duinrust
Nachtegaallaan-Doorsnede 2.pdf

Anders

2020-07-31

In
behandeling

chtegaallaan_-_A3_Aanzichten_poorten

Duinrust
Nachtegaallaan
- A3 Aanzichten
poorten.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2020-07-31

In
behandeling

Nachtegaallaan--A3_1_op_1000_herplant

Duinrust
Anders
Nachtegaallaan--A3 1
op 1000 herplant.pdf

2020-07-31

In
behandeling

KKW_geluidsscherm

KKW geluidsscherm.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2020-07-31

In
behandeling

egaallaan_-_A3_Aanzichten_geluidwand

Duinrust
Nachtegaallaan
- A3 Aanzichten
geluidwand.pdf

Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit

2020-07-31

In
behandeling

Aanvraagnummer: 4339183
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