
Ontwerp beschikking 
 
REGULIERE BOUWVERGUNNING NR. afd. RUIMTE: 20100421 
 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Achtkarspelen, 
        
Beschikkende op de aanvraag van :  W. Postma 

 
 Wonende / gevestigd   : Opperkoatsterwei 12 
 te : 9288 GK Kootstertille 
 die is gedateerd op : 27 september 2010 
 en ontvangen op : 04 oktober 2010 
        
om op het perceel, kadastraal bekend  gemeente : Kooten 
        
    Sectie en nrs : F 11 
        
en plaatselijk bekend adres : Opperkoatsterwei 12 

Kootstertille 
   

       
te bouwen : Geheel oprichten van dieren verblijfsruimte en ruwvoer 

opslag     
        
Gelet op: 
 

- De bepalingen in de Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de bouwverordening en 
het Bouwbesluit; 

- Het advies van welstandsadvisering en monumentenzorg Hûs en Hiem d.d. 16 januari 2012 
onder nummer W12ACH006-1 

- Het projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening 
        
BESLUITEN:       
 

- De bouwvergunning te verlenen overeenkomstig het aangehechte door ons gewaarmerkte 
bouwplan, onder de hierbij gevoegde voorwaarden en nadere eisen. 

 

Specificatie leges: Deze worden later bekend gemaakt 
bij de definitieve bouwvergunning. 

 
Verzenddatum  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum beschikking:  

Bouwkosten  

  

  

  

  

  

  

  

€   

 
Burgemeester en Wethouders van Achtkarspelen 
voor dezen 
 
 
 
 
 



VOORWAARDEN EN NADERE EISEN   NR. afd. RUIMTE: 20100421 
 

1. PLICHTEN TIJDENS EN NA DE BOUW 

Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van 

bouwwerkzaamheden 
 
1.1 Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33, lid 2 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk 
intrekken, indien gedurende 26 weken geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 
vergunning. 

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden 
 
1.2 Op het bouwterrein zijn, voor zover van toepassing op het bouwwerk, de volgende bescheiden 

aanwezig en worden op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage gegeven: 

 de omgevingsvergunning; 

 andere vergunningen en ontheffingen; 

 het bouwveiligheidsplan; 

 de aanschrijving. 

Het uitzetten van de bouw 
 
1.3 Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend, wordt - 

onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet begonnen 
alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig: 

 het straatpeil is aangegeven; 

 de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet. 

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de 

bouwwerkzaamheden 
 
1.4 Het bouwtoezicht wordt - voor zover het een bouwwerk betreft waarvoor deze 

omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de 
omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk van de hierna te 
noemen onderdelen van het bouwproces in kennis gesteld: 

 de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen; 

 de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen 
daaronder begrepen; 

 de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden. 
 
1.5 Het bouwtoezicht wordt ten minste één dag van tevoren in kennis gesteld van het storten van 

beton. 

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen 
 
1.6 Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid worden alle opmetingen, ontgravingen, 

opbrekingen en onderzoeken verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op 
de naleving van deze beschikking en van het Bouwbesluit en de bouwverordening nodig acht. 

Bemalen van bouwputten 
 
1.7 Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve 

van bouwwerkzaamheden wordt niet op een zodanige wijze water aan de bodem onttrokken, dat 
een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van 
naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die 
bouwwerken schaadt. 

 
 
 



Veiligheid op het bouwterrein 
 
1.8 Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, geschiedt op veilige 

wijze. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen 
die ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers noodzakelijk 
zijn. Daarnaast zijn alle maatregelen genomen die nodig zijn ten behoeve van het borgen van de 
veiligheid voor naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. 

 
1.9 Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd zijn, wanneer er niet wordt 

gewerkt (rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen): 
a de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en  
grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van 
de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is; 
b machines en werktuigen achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel 
mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in 
werking kunnen worden gesteld. 

 
1.10 Voorschrift 1.9 is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of 

van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen 
dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd. 

 
1.11 Het is niet toegestaan stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere 

veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn. 

Afscheiding van het bouwterrein 
 
1.12 Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden 

verricht, is door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of 
terrein afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.  

 
1.13 De in 1.12 bedoelde afscheiding is zodanig geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min 

mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare 
voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd. 

 
1.14 Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het 

aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, wordt, wanneer er niet wordt gewerkt, 
bewaakt, tenzij het bevoegd gezag dit niet nodig acht. 

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder 
 
1.15 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal 

voldoen, wat kwaliteit en samenstelling betreft, aan de eis van goed en veilig werk en verkeren 
in goede staat van onderhoud. 

 
1.16 Het is niet toegestaan bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te 

gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt. 
 
1.17 De Gemeente Achtkarspelen kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder 

voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden. 
 
1.18 De Gemeente Achtkarspelen kan voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken 

krachtwerktuig: 

 uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of 

 de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of 

 het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 



Bouwafval 
 
1.19 Het bouwafval wordt op de bouwplaats ten minste gescheiden in de volgende fracties: 

 de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de Afvalstoffenlijst behorende 
bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst; 

 steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; 

 glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt; 

 overig afval. 
 
1.20 Overig afval, zoals bedoeld in voorschrift 1.19 onder d, en de fracties, bedoeld in het 

voorgaande lid onder a, b en c, worden op de bouwplaats gescheiden gehouden. 
 
1.21 Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de 

inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden 
verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag. 

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden 
 
1.22 Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering en van 

leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil wordt 
bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis gesteld.  

 
1.23 Onderdelen van het bouwwerk, waarop voorschrift 1.22 betrekking heeft, worden niet zonder 

toestemming van bouwtoezicht aan het oog onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip 
van kennisgeving.  

 
1.24 Het bepaalde in voorschrift 1.23 is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het 

bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften een plicht tot 
kennisgeving van voltooiing is bepaald.  

 
1.25 Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning 

betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij bouwtoezicht gemeld. 
 
1.26 De in voorschrift 1.25 bedoelde kennisgevingen geschieden, indien bouwtoezicht dit verlangt, 

schriftelijk. 

2. MONUMENTEN 
 
2.1 Indien tijdens de werkzaamheden tot dan toe onbekende onderdelen van een monument 

worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur-
)historische waarden bezitten, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de Gemeente 
Achtkarspelen om te bezien of een andere goedkeuring noodzakelijk is. 

 
2.2 Ten aanzien van graafwerk, en als gevolg van vondsten, voor of tijdens de werkzaamheden 

wordt verwezen naar het gestelde in hoofdstuk 5 van de Monumentenwet 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezwaarmogelijkheden 
Tegen eventueel aan deze bouwvergunning verbonden voorwaarden kunt u binnen zes 
weken na de verzenddatum van dit besluit (bouwvergunning), bij ons college van 
burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift bevat in ieder 
geval de volgende informatie. 
 
a. uw naam en adres; 
b. de datum; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en 
d. de gronden van het bezwaar (motivering) 
 


