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Voorschriften ten aanzien van de activiteit “bouwen”: 
 

- De houder van de omgevingsvergunning dient de contactpersoon van de Afdeling 
Ruimte ten minste 2 werkdagen tevoren in kennis te stellen van: 
1) de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerk daarbij inbegrepen; 
2) de voltooiing c.q. ingebruikname van het bouwwerk; 

 
- De infiltratievoorziening (Wadi) dient te worden voorzien van een bodempassage 

(humus houdende laag) zodat het regenwater dat via de verharde weg in de Wadi 
komt gefilterd / gezuiverd kan worden; 

 
- De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de 

omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvrage 
aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven; 

 
- Bij het verrichten van werkzaamheden kan het gebeuren dat er beschadigingen 

optreden in de openbare ruimte. De gemeente vraagt u als aanvrager om hier 
rekening mee te houden en het veroorzaken van schade te voorkomen. Om 
achteraf discussie te vermijden is het standpunt van de gemeente hierin dat de 
onderhoudstoestand van de openbare ruimte in de nabije omgeving van de door u 
of namens u te verrichten werkzaamheden goed is en geen gebreken vertoond. 
Indien u bij de start van de werkzaamheden constateert dat dit niet zo is, dient u 
de gemeente hier zo snel mogelijk over te informeren. Deze constatering zal 
vervolgens met u samen worden besproken en vastgelegd of direct door de 
gemeente worden hersteld. Indien er gedurende de door of namens u te verrichten 
werkzaamheden of na afloop hiervan door de gemeente beschadigingen aan de 
openbare ruimte worden geconstateerd, zullen deze afhankelijk van de situatie en 
aard zo spoedig mogelijk door de gemeente worden hersteld. De hiermee 
gemoeide kosten zullen op u verhaald worden. 

 
Voorschriften ten aanzien van de activiteit “handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening”: 
 

- De houder van de omgevingsvergunning dient de contactpersoon van de Afdeling 
Ruimte ten minste 2 werkdagen tevoren in kennis te stellen van: 
1) de aanvang van de werkzaamheden; 
2) de voltooiing c.q. ingebruikname van het bouwwerk; 
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- Ten behoeve van de groencompensatie dient het gaashekwerk met hedra 
beplanting (e.e.a. zoals beschreven in de ruimtelijke onderbouwing) binnen 6 
maanden na aanleg weg gerealiseerd te worden en kwalitatief en kwantitatief in 
stand te worden gehouden; 

 
- De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de 

omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvrage 
aan het toezicht ter inzage wordt gegeven; 
 

Voorschriften ten aanzien van de activiteit “maken van een uitweg”: 
 

- De houder van de omgevingsvergunning dient de contactpersoon van de Afdeling 
Ruimte ten minste 5 werkdagen tevoren in kennis te stellen van de aanvang van 
de werkzaamheden; 
 

- De houder van de omgevingsvergunning dient er zorg voor te dragen dat de 
openbare weg niet wordt verontreinigd door het gebruik van de uitweg. Bij het 
optreden van verontreinigingen dient deze direct verwijderd te worden; 
 

- De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de 
omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste aanvrage 
aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven; 

 
 
 
 


