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Aanvraaggegev
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

971243

Aanvraagnaam

Hekwerk Geldershof

Uw referentiecode

Ingediend op

28-08-2013

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Hekwerk Geldershof

Opmerking
Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Hoor ik graag van u!

Bijlagen n.v.t. of al bekend

Hoor ik graag van u!

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Rheden

Bezoekadres:

Gemeente Rheden
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg

Postadres:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Telefoonnummer:

026 49 76 911

Faxnummer:

026 49 76 518

E-mailadres algemeen:

gemeente@rheden,n1

Website:

www.rheden.nl

Contactpersoon:

meciewerker Belie Omgevingsvergunning

Datum aanvraag: 28 augustus 2013 Aanvraagnumrner: 971243
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Overzicht bijgevoegde modulebladen
Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
Bouwen
Bijlagen
Kosten
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_Tager „,-,drijf
1 Bedrijf
KvK-vestigingsnummer

520661690000

Statutaire naam

Gemeente Rheden

Handelsnaam

Gemeente Rheden

2 Contactpersoon
Geslacht

n Man
Vrouw

Voorletters
Voorvoegsels

3

Achternaam

Hazeleger

Functie

IBOR Medewerker

Vestigingsadres bedrijf
Postcode

6994 ab

Huisnummer

3

Huisletter
Huisnummertoevoeging
Straatnaam

Hoofdstraat

Woonplaats

DE STEEG

4 Correspondentieadres
Adres

Hoofdstraat 3
6994 ab DE STEEG

5 Contactgegevens
Telefoonnurnrner

026-4976235

Faxnummer
E-mailadres

Datum aanvraag: 28 augustus 2013 Aanvraagnumrner: 971243

m.hazeleger@rheden.n1
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.3catie
1 Kadastraal perceelnummer
Burgerlijke gemeente

Rheden

Kadastrale gemeente

Dieren

Kadastrale sectie

0

Kadastraal perceelnummer

3393

Bouwplannaam
Bouwnurnmer
Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie

Ri

pi

Ja
Nee

Betreft hekwerk gedeeltelijk op aangegeven perceel en
deel op Sectie 0 3348 dat aansluit op een deel bestaand
hekwerk.

2 Eigendomssituatie
Eigendomssituatie van het perceel

RI

U bent eigenaar van het perceel

fl U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
ri Anders

Datum aanvraag: 28 augustus 2013 Aanvraagnummer: 971243
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Bijlagen
Formele bijiagen
Naam bijiage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Foto's

foto.pdf

Welstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken

28-08-2013

In
behandeling

raster_gelders_hof Al_S_pdf

raster_gelders_hof Al_S.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

28-08-2013

In
behandeling

raster_gelders_hof A2_LS_pdf

raster_gelders_hof A2_LS-.pdf

Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken

28-08-2013

In
behandeling

Voorbeeld_Hekwerk

Voorbeeld.pdf

WeIstand
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken

28-08-2013

In
behandeling

Datum aanvraag: 28 augustus 2013 Aanvraagnummer: 971243
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Dow /311
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
1 De bouwwerkzaamheden
Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
El Het wordt gedeeltelijk vervangen

pi

Eventuele toelichting

Het wordt nieuw geplaatst

Nieuw hekwerk plaatsen aansluitend aan het reeds
bestaande hekwerk incl. wildrooster t.p.v. overgang van de
weg.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk
Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken
Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?
Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

pi
H

Ja
Nee
Ja

RI Nee

4 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
Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in

5

Gaashekwerk:
Gaas: verzinkt staal
Palen: Kastanjehout, nature!.
Poorten:
hout raamwerk met gelijke gaaswerk
VVildrooster:
betonnen onderbak met verzinkt metaa! rooster.

Mondeling toelichten
lk wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 28 augustus 2013 Aanvraagnummer: 971243

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Rheden
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Bo uwen
Erf- of perceelafscheiding plaatsen
Wat zijn de geschatte kosten in
21000
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTVV)?

Datum aanvraag: 28 augustus 2013 Aansraagnurnrner: 971243
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behandeld door

doorkiesnummer

mevrouw N. Kokke

(026) 49 76 523

uw brief/kenmerk

bijlage(n)

onderwerp
Informatie voortgang aanvraag.

Geachte heer Van den Brink,

Op 28 augustus 2013 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een hekwerk met wildrooster op het perceel Burgemeester Bloemersstraat te
Dieren. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0510. Het betreft een aanvraag
voor de activiteit(en):
- Bouw

In deze brief willen wij u hierover informeren.

Procedure

omgevingsrecht (Wabo) ons een termijn van maximaal 8 weken (reguliere
voorbereidingsprocedure). Deze beslistermijn kan eenmalig met een termijn van 6 weken
worden verlengd. Over een eventuele verlenging van de beslistermijn ontvangt u van ons
een aparte brief.

www.rheden.n1

Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om op uw aanvraag
te beslissen. Voor de behandeling van uw aanvraag geeft de Wet aigernene bepalingen
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Voor het indienen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning gelden landelijke
vereisten. Deze zijn terug te vinden in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
Op dit moment hebben wij uw aanvraag nog niet op volledigheid beoordeeld. Na de
beoordeling kunnen de genoemde procedure en bijbehorende beslistermijn wijzigen.

Vragen?
Mocht u vragen

hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Kokke van de

afdeling Ruimte via telefoonnummer (026) 49 76 523 of per e -mail n.kokke@rheden.nl.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens

mevrouw drs. C.M. Spruijt,
teammanager Uitvoering Ruimte,
afdeling Ruimte.
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Gemeente Rheden
T.a.v. de heer J. van den Brink
Hoofdstraat 3
6994 AB DE STEEG

behandeld door

doorkiesnummer

mevrouw N. Kokke

(026) 49 76 523

bijlage(n)

onderwerp

Verzoek aanvullende gegevens en planaanpassing.

Geachte heer Van den Brink,

In deze brief willen wij u hierover informeren.

1.

Situatietekening voorzien van lengtematen van het hekwerk. Op tekening: Plattegrond,
Raster Gelders Hof (A2) staat de hoogte van het raster niet op vermeld.

2.

Plattegrond wilrooster voorzien van maatvoering.

3.

Doorsneden van het wildrooster en het hekwerk voorzien van maatvoering.

4.

Aanzicht van het hekwerk.

Eerste inhoudelijke beoordeling aanvraag
Onlosmakelijke verbondenheid
Bij een eerste beoordeling van uw aanvraag merkten wij op, dat de activiteit 'monument'
onderdeel uitmaakt van uw project. Deze activiteit(en) is onlosmakelijk verbonden met de
activiteit 'bouwen' waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.
Deze onlosmakelijk verbonden activiteit moet daarom onderdeel uitmaken van uw
aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wij verzoeken u deze activiteit in uw aanvraag
op te nemen, en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Het deelformulier 'monument'
dat volledig ingevuld en ondertekend dient te worden overlegd hebben wij u per e-mail
toegezonden.
Weigeringsgrond bestemmingsplan
Bij een eerste beoordeling van uw aanvraag merkten wij op, dat sprake is van een
weigeringsgrond. Uw project is gelegen in het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk
Gebied'. Het project is gelegen op de bestemmingen 'Agrarisch gebied met landschaps- en
natuurwaarden' (artikel 2.1) met een dubbelbestemming 'Leidingen' (artikel 2.13) en

www.rheden .n1

Ontvankelijkheid
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen
in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). De conclusie is, dat de verstrekte
gegevens onvoldoende zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Voordat wij uw
aanvraag in behandeling kunnen nemen, vragen wij u de volgende gegevens in te dienen.

Egemeente@rhede n.n1

Op 28 augustus 2013 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een hekwerk met wildrooster op het perceel Burgemeester Bloemersstraat te
Dieren. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0510. Het betreft een aanvraag
voor de activiteit(en):
- Bouw
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gemeente Rheden

'Dagrecreatie' (artikel 2.7). Uw project is in strijd met artikel 2.1 onder C lid 2 sub a van de
planregels. Dit artikel bepaalt dat binnen het bestemmingsvlak bouwwerken geen gebouw
zijnde, met een maximale hoogte van 1,3 meter, zijn toegestaan. Het hekwerk heeft een
hoogte van 2 meter.
Daarnaast is uw project in strijd met artikel 2.13 onder B lid 1 van de planregels. In of op
die gronden met dubbelbestemming 'Leidingen' mag in afwijking van de gegeven
bestemming, binnen die zone niet worden gebouwd anders dan ten behoeve van deze
aanduiding, tenzij het betreft afrasteringen of terreinafscheidingen zonder fundering en tot
een hoogte van 1,5 meter. Er moet aldus worden teruggegrepen op artikel 2.1 onder C lid
2 sub a van de planregels waarin wordt bepaalt dat binnen het bestemmingsvlak
bouwwerken geen gebouw zijnde met een maximale hoogte van 1,3 meter zijn toegestaan.
Tenslotte is uw project in strijd met artikel 2.7 onder A lid 1. Een wildrooster met hekwerk
past niet binnen de bestemming 'Dagrecreatie'.
Tenzij de planologische afwijking aanvaardbaar is moet de gevraagde
omgevingsvergunning, ingevolge artikel 2.10, lid 1, onder c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), geweigerd worden. Uw aanvraag is automatisch een
verzoek om een omgevingsvergunning inhoudende de toestemming om of te wijzen van
het bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2e van de Wabo
kunnen burgemeester en wethouders medewerking verlenen aan een verzoek om
planologisch strijdig gebruik, in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
gevallen (artikel 4, bijlage II, van het Bor: planologische kruimelgevallen). Zodra uw
aanvraag ontvankelijk is zal worden onderzocht of wij medewerking willen verlenen aan uw
project.
Aanvullen aanvraag
Wij stellen u in de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen vier weken na de datum
van verzending van deze brief alsnog in te dienen. De beslistermijn van uw aanvraag wordt
opgeschort tot het moment dat wij alle gevraagde gegevens hebben ontvangen, tot
maximaal vier weken. Mocht u de gevraagde gegevens niet of niet volledig binnen deze
termijn indienen, dan kunnen wij op grond van artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet
bestuursrecht besluiten uw aanvraag niet verder in behandeling te nemen.
Hebt u een aanvraag op papier ingediend, dan vragen wij u de ontbrekende gegevens in
viervoud op papier in te dienen. Een digitale aanvraag kunt u aanvullen via
www.omdevingsloket.nl. Wij willen u erop wijzen dat u bij een digitale aanvraag via het
omgevingsloket de gegevens niet alleen moet uploaden, maar ook daadwerkelijk moet
verzenden met de knop 'indienen'. Een aanvulling op de aanvraag dient onder hetzelfde
aanvraagnummer te geschieden.
Als u niet in staat bent de gevraagde gegevens binnen de gestelde termijn in te dienen,
kunt u voor het aflopen van de termijn bij de behandelend medewerker een gemotiveerd
verzoek om verlenging indienen. U kunt er ook voor kiezen om de aanvraag schriftelijk in
te trekken.
Wij wijzen u erop dat indien de aanvraag wordt ingetrokken of niet verder in behandeling
kan worden genomen, hiervoor wel leges in rekening worden gebracht.
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Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Kokke van de
afdeling Ruimte via telefoonnummer (026) 49 76 523 of per e-mail n.kokke@rheden.nl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen,
drs, C, 3.W, Jansen,
sectormanager Ruirnte
mevrouw drs. C.M. Spruijt,
teammanager Uitvoering Rulmte,
afdeling Ruimte.
Datum van verzending:
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Monument onderhouden, restaureren, veranderen of
slopen
•
1

Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

0 Waar gaat het am?

Rijksbeschermd monument
[7 Provinciaal beschermd monument
•

O

O

Om welk soort Rijksbeschermd
monument gaat het?

Om welk soort provinciaal
beschermd monument gaat het?

0 Om welk soort gemeentelijk
beschermd monument goat het?

Gemeentelijk beschermd monument

•

(Gebouwd) monument

•

Aangelegd monument

•

Archeologisch monument

fl
fl
fT

Aangelegd monument

(Gebouwd) monument
Archeologisch monument

•

(Gebouwd) monument

fT
fT

Aangelegd monument
Archeologisch monument

® Wat is het monumentnummer?

0 Wat is de naam van het
beschermde monument?

Goat u het beschermde monument
geheel of gedeeltelijk slopen?

fT
fT
fT

Geheel sloPen
Gedeeltelijk slopen
Niet slopen

0 Waarom wilt u gaan slopen?

Wet is de sloopmethode?

0 Welke materialen komen vrij bij de
sloopwerkzaamheden en in welke
hoeveelheden?
Is er sprake van een
functiewijziging van het
monument?

Ja
'2 Nee

0 Wat wordt de toekomstige functie
van het monument?

Datum:

Aammaagnumcner:

Bevoegd ;2ezag: Gerneente Rheden
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2 Ingreep aan het beschermde monument
0 Aan welke onderdelen van het
beschermde monument gaat u
werkzaamheden uitvoeren?

•

Daken en goten
Kozijnen, ramen en deuren

•

Gevels

•

Casco en constructie

•

Buitenwerk (bouwwerken)

Binnenwerk, interieurs
Orgel
Bijzondere onderdelen (algemeen)

•

Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of
sluizen
Dijken, dijklichamen

[Fj Tuinen en parken
•

Archeologisch monument
Anders

0 Welke werkzaamheden gaat u aan
de daken en goten uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
•

Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

0 Welke werkzaamheden gaat u
aan de kozijnen, ramen en deuren
uitvoeren?

O

®

Welke werkzaamheden gaat u aan
de gevel(s) uitvoeren?

Welke werkzaamheden gaat u
aan het casco en de constructie
uitvoeren?

VVelke werkzaamheden gaat u
aan het binnenwerk / interieurs
uitvoeren?

•

Vervanging conform bestaand

•
•

Verandering
Onderhoud met wijziging

•

(Gedeeltelijk) slopen

•

Vervanging conform bestaand

•

Onderhoud met wijziging

•

(Gedeeltelijk) slopen

•

Verandering

•

Onderhoud met wijziging

•

(Gedeeltelijk) slopen

Verandering

Vervanging conform bestaand

•

Vervanging conform bestaand

•

Verandering

•

Onderhoud met wijziging

p

(Gedeeltelijk) slopen

0 Welke activiteit(en) gaat u aan
het buitenwerk (bouwwerken)
uitvoeren?

0 Welke werkzaamheden aaat u aan
het orgel uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met 'vijziging
•

(Gedeeltelijk) slopen

•

Vervanging conform bestaand

•

Verandering
Onderhoud met wijziging

•
® Aan welke bijzondere onderdelen
(algemeen) gaat u werkzaamheden
uitvoeren?

(Gedeeltelijk) slopen
Bliksemafleiding

•

Brandtrappen
Reclame / bebording
Bijzondere installaties

0 Welke werkzaamheden gaat u aan
de bliksemafleiding uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
•

Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

Datum:

Aanvraagnurnrner:

Bevoegd gezag: Gemeente Rheden
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0 Welke werkzaamheden gaat u aan
de brandtrappen uitvoeren?

•

Vervanging conform bestaand

•

Verandering

•

(Gedeeltelijk) slopen

Onderhoud met wijziging

0 Welke werkzaamheden goat u aan
reclame en bebording uitvoeren?

1-7 Vervanging conform bestaand
r Verandering
•

Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen

9 Welke werkzaamheden goat u aan
bijzondere installaties uitvoeren?

❑ Vervanging conform bestaand
❑ Verandering
p Onderhoud met wijziging
•

Aan welke bijzondere onderdelen
van molens, gemalen en sluizen
goat u werkzaamheden uitvoeren?

(Gedeeltelijk) slopen

• Gevlucht

p

Stelling

• Gaande werk
•

Staande werk

•

Maalderijmachines

[Silo's
•

Biotoop

E

Waterlopen
VVateropvoerwerktuig

•

0 VVelke werkzaamheden goat u
aan molens, gemalen en sluizen
uitvoeren?

VVelke werkzaamheden goat u aan
dijken of dijklichamen uitvoeren?

Beschoeiing- en remmingswerken

•

Metaal-, smeed- en klinkwerk

•

Vervanging conform bestaand

•

Verandering

•

Onderhoud met wijziging

E

(Gedeeltelijk) slopen

•

ingrepen aan dijklichaam
Aanpassing van het trace

•

0 Welke werkzaamheden goat u aan
tuinen of parken uitvoeren?

Aandrijvingsmechanisme

•

Dijkprofiel

•

Materialisatie

•

Andere werkzaamheden aan de dijk
Vervanging conform bestaand

•

Verandering

•

Onderhoud met wijziging

•

(Gedeeltelijk) slopen

•

Ja

0 Welke werkzaamheden goat u
uitvoeren die het archeologisch
monument kunnen verstoren?
0 VVelke andere niet eerder
genoemde werkzaamheden wilt u
gaan uitvoeren?

3 Beschermd stads- en dorpsgezicht
Goat het om Slopen?

pi Nee
Komt er een ander bouwwerk
in de plaats voor het to slopen
bouwwerk?

E

Ja

E

Nee

Geef aan wat er na de
sloopwerkzaamheden op het
vrijgekomen terrain zal gaan
gebeuren.

Datum:

,Aanvraagnurarner:

Bevoegd gezag: Gemeeate Rheden
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Is er voor de bouwverkzaamheden
voor dit andere to
bouwen bouwwerk een
omgevingsvergunning
aangevraagd?

Datum:

Aanvraagnummer:

fl

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Rheden
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Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen
Wear gaat het om?
- Neem bij twijfel over het soort monument contact op met uw gemeente.
Om welk soort Rijksbeschermd monument gaat het?
- Bij een (gebouwd) monument kunt u naast gebouwen ook denken aan standbeelden of monumentale hekken.
Bij een aangelegd monument kunt u denken aan monumentale tuinen en parken, dijken of boerenerven.
Als het gaat om can Rijksbeschermd archeologisch monument hebt u geen omgevingsveraunnina nodig. U moat wel op basis
van de Monumentenwet 1988 een monumentenvergunning aanvragen bij de gemeente. Neem contact op met de gemeente
voor meer informatie over de monumentenvergunning.
Om welk soort provinciaal beschermd monument gaat het?
- Bij een (gebouwd) monument kunt u naast gebouwen ook denken aan standbeelden of monumentale hekken.
Bij aangelegd monument kunt u denken aan monumentale tuinen en parken, dijken of boerenerven.
Archeologische monumenten zijn beschermde terreinen die van belang zijn vanwege de archeologische resten die in de bodem
zitten. Het kan bijvoorbeeld .aan om een terrain met grafheuvels, scheepswrakken of nederzettingen uit de prehistoric tot aan
recentere tijden.
Om walk soort gemeentelijk beschermd monument gaat het?
- Bij een (gebouwd) monument kunt u naast gebouwen cok denken aan standbeelden of monumentale hekken.
Bij aangelegd monument kunt u denken aan monumentale tuinen en parken, dijken of boerenerven.
Archeologische monumenten zijn beschermde terreinen die van belang zijn vainvege de archeologische resten die in de bodem
zitten. Het kan bijvcorbeeld gaan om can terrain met grafheuvels, scheepswrakken of nederzettingen uit de prehistoric tot aan
recentere tijden.
Wet is het monumentnummer?
- Als u dit niet weet, kunt u dit opvragen bij de gemeente.
Wet is de naam van het beschermde monument?
- Als uw monument geen naam heeft, hoeft u doze vraag niet te beantwoorden.
Waarom wilt u gaan slopen?
- Denk Kier bijvoorbeeld aan verbouwen, het vergroten van de twin of instortingsgevaar.
Wet is de sloopmethode?
- Omschrijf hoe er wordt gesloopt.
Bijvoorbeeld: handmatig slopen zonder elektrische apparaten; handmatig slopes met elektrische apparaten (Seals een
pneumatische voorhamer); slopen met behulp van greet materieel (zoals een bulldozer of sloopkogel), of een combinatie
hiervan.
Geef bij omvangrijke sloopwerkzaamheden ook aan of rnet can scut- an stempelplan wordt gewerkt an of er beschermende
maatregelen worden getroffen voor naastgelegen panden.
Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden an in welke hoeveelheden?
- Geef hierbij per type materiaal ook de hoeveelheid aan.
De afkomende materialen kunnen van monumentale waarde zijn. Daze moeten dan kunnen worden hergebruikt. Uit het type
materiaal an de hoeveelheden kan vaak worden afgeleid of er sprake is van monumentale waarde en of hergebruik can optic is.
U kunt doze informatie aanaeven op de slooptekening of in een apart overzicht.
Wat wordt de toekomstige functie van het monument?
- Denk hierbij aan bijvoorbeeld wonen of kantoor.

2 Ingreep aan het beschermde monument
Aan welke onderdelen van het beschermde monument gaat a werkzaamheden uitvoeren?
- Denk bij bijzondere onderdelen aan bijvoorbeeld bliksemafleiding, brandtrappen, reciame en installaties ten behoeve van
onder andere liften an verwarming.
Welke werkzaamheden gaat u aan de daken an goten uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerlczaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit kornt veelal voor bij restauratie. U vervangt bijvoorbeeld be goten
door nieuwe goten van hetzelfde materiaal, dezelfde vorm en dezelfde afmetingen.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld de zinken goten door plastic (PVC) goten.
Onderhoud met wijziging betekent dat door daze onderhoudswerkzaamheden be materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of profilering van can onderdeel van het monument wijzigt. Het gnat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal. Ontbrekende dakpannen vervangt u bijvoorbeeld door dakpannen in een afwijkende kleur.
Veer meer voorbeelden verwijzen wij a naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De factsheet is te doiivnioaden van de website van de rasdienst ChttOlAV',VW.cultureetericoecl.nL2.. Neem bij
twijfel of veer nicer informatie contact op met uw gemeente.

Datum:

Aanvraagnumme.r:

Bevoege gezag: Gemeente Rhoden
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Welke werkzaamheden gaat u aan de kozijnen, ramen en deuren uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal vcor bij restauratie. U vervangt bijvoorbeeld de rode
houten kozijnen door nieuwe houten kozijnen met dezelfde verschijningsvorm.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld de houten kozijnen door kunststof kozijnen.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormaeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal. U verft de kozijnen bijvoorbeeld in een andere kleur.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. On factsheet is te downloaden van de website van de rijksdienst (httal/www.cultureelerfooed.n1). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan de gevel(s) uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan volledige vernieuwing van het voegwerk met dezelfde voeg.
Een Verandering treedt bijvoorbeeld op als de gevel op een andere manier wordt gevoegd dan nu het geval is.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal, U hersteit bijvoorbeeld plaatselijk het voegwerk met een afwijkende soort voeg.
Voor meer voorbeelden vervijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. On factsheet is te downloaden van de website van de riiksdienst (attp://wwwcultureelerfaced.n1). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan het casco en de constructie uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt venial voor bij restauratie. Uivervangt bijvoorbeeld de rode
houten balken door nieuwe houten balken.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan to pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld de roue houten balken door stolen balken.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kieur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gnat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de riiksdienst (httalAvvvvv.cultureelerfaoectnI). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan het binnenwerk / interieurs uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie. U vervangt bijvoorbeeld een
versieten historische steektrap door een nieuwe steektrap. Of u vervangt een versleten historische wandbekleding door een
nagemaakte wbndbekleding.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het
oude onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld een historische steektrap door een wenteltrap of een historisch stucplafond door een
modern piafond.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kieur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument van monumentale waarde wijzigt. Het gnat am technisch noodzakelijke
werkzaamheden op beperkte schaal.
\icor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. On factsheet is te downloaden van de website van de niksdienst (httplAvwvicultureelerigoed.n1). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke activiteiten) gaat u aan het buitenwerk (bouwwerken) uitvoeren?
- Met buitenwerk (bouwwerken) warden onder andere hekken, bestrating, steepen, trappen en keldertoegangen bedoeld.
Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaarnheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat door daze onderhoudswerkzaamheden ha materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Flat gnat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor weer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultured! Erfgoed. On factsheet is te downloaden van de website van he riiksdienst thtto://wwwcultureelen'goeci.n/1. deem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaarnhetion gnat u aan het orgel uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige ornvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat anNijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kieur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het caat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar he factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultured' Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de rij_ksdienst (1-21-tolAvwwcoltureelerfgoectol). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Aan weike bijzondere onderdelen (algemeen) gnat u werkzaamheden uitvoeren?
- Met bijzondere installaties worden bijvoorbeeld sanitair, leidingen,
verwarminasA en klokkeninstallaties bedoeld.
Welke werkzaamheden gaat u aan de bliksemafleiding uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt venial voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan to pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vorrnaeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gnat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden ven,vijzon wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Culturee! Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de rijfKsdienst Chfrav7www.ctffloreelerfC70acf.n11. Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw nerneente.
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Welke werkzaamheden gaat u aan de brandtraopen uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afNijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat door daze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgevina, detaille.ring
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u naar de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultured! Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de rijksdienst (htto://wmv cultureelerfgoedzA. Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan reclame en bebording uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het aide
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillerina
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u near de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultured Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de riksdienst a_tfp://www.cutturee/erfcreed.nfi. Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan bijzondere installaties uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, deraillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u near de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst voor het
Cultured Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de rijksdienst (http://wwwcultureelerigoectn1). Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u aan molens, aemalen en sluizen uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand worden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen warden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het oude
onderdeel.
Onderhoud met wijziging betekent dat doer daze onderhoudswerkzaamheden de materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering
of profilering van een onderdeel van het monument wijzigt. Het gaat om technisch noodzakelijke werkzaamheden op beperkte
schaal.
Voor meer voorbeelden verwijzen wij u near de factsheet over vergunningplichtige activiteiten van de Rijksdienst veer het
Cultured Erfgoed. De factsheet is te downloaden van de website van de rijksdienst aittp://mvwcultureelerfgoecinn. Neem bij
twijfel of voor meer informatie contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u can tuinen of pakken uitvoeren?
- Met Vervanging conform bestaand warden herstelwerkzaamheden van enige omvang bedoeld, waarbij de aan te pakken
onderdelen worden vervangen door identieke onderdelen. Dit komt veelal voor bij restauratie. U vervangt bijvoorbeeld de oude
eiken van een historische eikenlaan door nieuwe eiken.
Met Verandering wordt bedoeld dat het aan te pakken onderdeel wordt vervangen door een onderdeel dat afwijkt van het
,
oude onderdeel. U vervangt bijvoorbeeld een historische kastanjelaan door een beukenlaan of u verandert een formed! Frans
aangelegd park in een Engels landschapspark.
Onderhoud met wijziging betekent dat door deze onderhoudswerkzaamheden de tuin- of parkaanleg wijzigt. Het gaat om
noodzakelijke werkzaamheden op beperkte schaal. Hierbij kunt u denken aan het inboeten van beplanting met een andere
beplantingsoort of -cultivar (varieteit). U kunt oak denken aan onderhoud van paden met een afwijkend type verharding.
Neem bij twijfel of voor meer informatie over vergunningplichtige activiteiten contact op met uw gemeente.
Welke werkzaamheden gaat u uitvoeren die het archeologisch monument kunnen verstoren?
- Geef hier kart de hoofdwerkzaamheden aan. U kunt dit uitgebreid toelichten in be bijlage Omschrijving van de activiteit
Welke andere niet eerder genoemde werkzaamheden wilt u gaan uitvoeren?
- Gebruik daze optic alleen voor werkzaamheden die niet onder de carder genoernde werkzaarnheden vallen. U kunt daze
optic gebruiken voor bijvoorbeeld werkzaamheden aan grenspalen, standbeelcien, beerenerven, fabrieksterreinen en voor het
verplaatsen van een monument. In de bijlage kunt u specificeren welke werkzaarnheden u pact uitvoeren.

Datum:

Aan, aognurnmer:

Bevoegd gezag: Gerneente Rheden
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lsteii
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTVV)?

Datum:

Aanvcaagnummer:

•

(
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T e te voege ;iage
• Bijlage enders Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

Datum:

.Aanvraagnummer:
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Formulierversie
2013,01

ay.!• 1
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

. Aileen ta .beaptwoorden
as de bijlagen, nog niet:
cotnpleet,±ip7:
Aileen ;te beantwoorderi

als de pipe:gen:13OG yiet .

onc to enin
p-(Ja

n

Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor een van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?
Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?
Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

[72 Ja
E:c Nee

Ja
F;\ Nee

Ja
ri Nee

ti Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Nief tierplichr

• r,

Handtekening aanvrager

frent.

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Daturn
Handtekening

Datum:

Aanvraagnumrner:
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Terugsturen van de aanvraag
U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen near onderstaand
adres van het bevoegd gezag.
Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam:

Gemeente Rheden

Bezoekadres:

Gemeente Rheden
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg
Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
026 49 76 911

Postadres:

Telefoonnummer:

Datum:

Faxnummer:

026 49 76 518

Emailadres:

gemeente©rheden.n1

Website:

www.rheden.nl

Contactpersoon:

medewerker Balie Omaevingsvergunn ng

Aanvraagnumrner:
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Gemeente Rheden
T.a.v. de heer M. Hazeleger
Hoofdstraat 3
6994 AB DE STEEG

2013-0510

behandeld door

doorkiesnurnmer

mevrouw N. Kokke

(026) 49 76 523

uw brief/kenmerk

bijlage(n)

onderwerp

Algemeen RHD.

Geachte heer Hazeleger,

Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van
een bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Kokke van de
afdeling Ruimte via telefoonnummer (026) 49 76 523 of per e- mail n.kokke@rheclen.nl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen,
d

.

CT),

sedornianager Ruirnte.
mevrouw drs. C.M. Spruijt,
teammanager Uitvoering Ruimte,
afdeling Ruimte.
Datum van verzending:

www.rheden .n1

Opschorten terrnijn
Op 11 november 2013 hebt u ons verzocht de beslistermijn op te schorten. Op grond van
artikel 4.15, lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) schorten wij daarom de
termijn voor het nemen van een beslissing met 10 weken op. Dit houdt in dat wij uiterlijk
27 januari 2013 een beslissing dienen te nemen op uw aanvraag.

Postbus9-no 6994 ZJ De Steeg

In deze brief willen wij u hierover informeren.

Egemeente@rheden.n1

Op 28 augustus 2013 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een hekwerk met wildrooster op het perceel Burgemeester Bloemersstraat te
Dieren. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0510. Het betreft een aanvraag
voor de activiteit(en):
Bouw
RO (afwijken van de bestemming)

Gemeentehuis Hoofdstraat3 6994AB De Steeg

ons kenmerk

20 november 2013

T (026)4976911
F(02.6)4976 518
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Gemeente Rheden
T.a.v. de heer M. Hazeleger

behandeld door

doorkiesnummer

mevrouw N. Kokke

(026) 49 76 523

uw brief/kenmerk

bijlage(n)

Geachte heer Hazeleger,
Op 28 augustus 2013 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een hekwerk met wildrooster op het perceel Burgemeester Bloemersstraat te
Dieren. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 2013-0510. Het betreft een aanvraag
voor de activiteit(en):
- Bouw
RO (afwijken van de bestemming)
In deze brief willen wij u hierover informeren.
Verzoek tot intrekking
Op basis van de resultaten van de beoordeling van uw aanvraag hebt u aangegeven de
aanvraag te willen intrekken. Wij hebben uw verzoek tot intrekken van de aanvraag op 18
december 2013 ontvangen. De behandeling van uw aanvraag hebben wij bedindigd.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bent u
leges verschuldigd. U ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een aparte legesnota.
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Kokke van de
afdeling Ruimte via telefoonnummer (026) 49 76 523 of per e-mail n.kokke@rheden.nl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen,

mevrouw drs. C.M. Spruijt,
teammanager Uitvoering Ruimte,
afdeling Ruimte.
Datum van verzending:

[3E1:- 2013
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Intrekken aanvraag op verzoek.
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18 december 2013

Gemeenteh uis Hoofd straat3

datum

LL6 gL6t7 (9 zo)

Hoofdstraat 3
6994 AB DE STEEG

