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Op 5 maart 2018 heeft de gemeente Woerden uw vergunningaanvraag ontvangen voor de realisatie van een
ontsluitingsweg aan de west- en noordzijde van het kantoorpand aan de Beneluxlaan 2a, op de percelen
kadastraal bekend gemeente Woerden WDN01 sectie A nummer 8042 G O en WDN01 sectie A nummer
6976 G O.
Besluit
Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte bijlagen deel
uitmaken van dit besluit.
Het is gebleken dat u voor de activiteit “weg aanleggen of veranderen“ (Wabo, artikel 2.2, lid onder d) geen
omgevingsvergunning nodig heeft. In artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2015
(APV) is bepaald dat voor het aanleggen van een weg geen omgevingsvergunning is vereist indien dit in
opdracht van een bestuursorgaan wordt uitgevoerd.
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteiten:
 het handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c)
 het verrichten van een andere activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (Wabo,
artikel 2.1, lid 1 onder i, juncto artikel 2.2aa, lid b Besluit omgevingsrecht (Bor)).
De vergunning wordt verleend onder planidentificatienummer: NL.IMRO.0632.Ontslwegsnellerp-oOW2
Voorschriften
Aan deze omgevingsvergunning zijn een aantal voorschriften verbonden. Het is belangrijk dat u zich aan
deze voorschriften houdt.
Ten aanzien van het aspect bodem:
1. Aanvullend op het door Sweco in februari van dit jaar uitgevoerde onderzoek ref. nr. 333338-145002-D1) wordt de boven- en ondergrond van het plangebied (Haakse Bocht) onderzocht op de
stoffen uit het NEN-pakket grond;
2. De gemeten waarden worden getoetst aan de Maximale Waarden van de bodemfunctieklassen
Wonen en Industrie;
3. Voordat de grondwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zal aangetoond moeten zijn dat de
grond geschikt is.
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Ten aanzien van het aspect ecologie:
4. Vleermuizen: Indien in de periode 1 april t/m 1 november wordt gewerkt werkzaamheden overdag
uitvoeren of verlichting niet richten op opgaande groenstructuren.
5. Broedvogels: Starten met de werkzaamheden buiten het broedseizoen (half maart t/m juli. Indien
binnen het broedseizoen wordt gestart dient eerst door een ecoloog worden vastgesteld dat er geen
broedgevallen aanwezig zijn die door de werkzaamheden verstoord kunnen worden.
Ten aanzien van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen van GS op 23 oktober 2018 worden
de volgende voorschriften opgenomen:
Beperkingen:
6. De verklaring van geen bedenkingen geldt alleen voor de verlenging van de Beneluxlaan te
Woerden, zoals weergegeven op de afbeelding hieronder. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te
worden zoals in de aanvraag is aangegeven.

7. De verklaring van geen bedenkingen geldt voor de duur van 5 jaar.
8. De verklaring van geen bedenkingen maakt deel uit van de Omgevingsvergunning. Daar waar
voorschriften uit de verklaring van de geen bedenkingen de inhoud van de omgevingsvergunning
tegenspreken, prevaleert het voorschrift uit de verklaring.
9. De verklaring van geen bedenkingen geldt slechts voor het opzettelijk verstoren en opzettelijk doden
van de rugstreeppad, het vernielen van leefgebied van de rugstreeppad, en het uitzetten van de
rugstreeppad.
Algemene voorschriften:
10. De vergunninghouder dient onverwijld contact op te nemen met de gemeente indien bij het uitvoeren
van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden
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aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn.
11. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze voorwaarden op de
locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe
bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
12. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en zo kort mogelijk na afloop van de
werkzaamheden dienen de respectievelijke meldingsformulieren ingevuld te worden op
https://www.rudutrecht.nl/diensten/natuur/soortenbescherminq/
13. De mitigerende maatregelen dienen in samenspraak met de opdrachtgever verder uitgewerkt te
worden en concreet te worden beschrijven in een ecologisch werkprotocol. Ook alle ecologische
voorschriften dienen in dit ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Alle betrokken partijen,
met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de
hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven. Het werkprotocol op de hoogte gesteld te
worden en dienen dit na te leven. Het werkprotocol moet meegestuurd worden met de startmelding
werkzaamheden.
14. Er dient een logboek bijgehouden te worden van de werkzaamheden en de ecologische begeleiding.
Het aantal weggevangen rugstreeppadden dient heir onderdeel van uit te maken. Het logboek dient
meegezonden te worden met de gereedmelding bij de RUD.
Specifieke voorschriften:
15. De maatregelen dienen uitgevoerd te worden conform pagina’s 10 tot en met 17 van het bij de
aanvraag gevoegde rapport ‘Activiteitenplan Rugstreeppad t.b.v. locatie Snellerpoort Roche te
Woerden’ van 12 juli 2018, en, voor zover in afwijking hierop, conform de planning en maatregelen
opgenomen in de aanvullingen van 18 september 2018. De planning en maatregelen van 18
september 2018 prevaleren hierin boven de planning en maatregelen uit het Activiteitenplan.
16. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder
begeleiding van een deskundige op het gebied van de rugstreeppad.
17. Deze instemming kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan
de voorschriften.
Procedure
De besluitvorming is voorbereid met de uitgebreide procedure (Wabo, artikel 3.10). De aanvraag is getoetst
aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken
is dat uw aanvraag voldoet en daarom hebben wij besloten u de gevraagde omgevingsvergunning te
verlenen. Zie hierover meer onder het onderdeel overwegingen.
Ter inzage legging
Van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 heeft een ontwerp van dit besluit en het ontwerp van de
verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen naar voren te brengen. De bekendmaking heeft plaatsgevonden in de Woerdense Courant van
19 december 2018 en in de Staatscourant. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
Inwerkingtreding vergunning
De omgevingsvergunning kan pas worden uitgevoerd nadat het besluit in werking is getreden. Het besluit
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij er bij de rechter een
beroepschrift is ingediend én een voorlopige voorziening is gedaan (Wabo, artikel 6.1 lid 2 en 3). De
beroepstermijn start op de dag na de publicatiedatum van dit besluit en duurt zes weken. Let op: u handelt in
strijd met de wet als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze in werking is getreden. Zie
hierover meer onder het onderdeel beroep.
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Bent u hiermee voldoende geïnformeerd? Wanneer u meer informatie nodig heeft of wanneer u de
gemeente vragen wilt stellen, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 14 0348
of via het e-mail adres omgevingsloket@woerden.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

Mevr. Ing. M. Arents,
teammanager team Vergunningen, toezicht en handhaving
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Aandachtspunten
Algemeen
 Uw contactpersoon tijdens de uitvoering van het project is dhr. C. Oudshoorn, te bereiken via het
telefoonnummer 0348-428 524. Deze persoon houdt toezicht op uw project en is het aanspreekpunt
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 Het project moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bij de vergunning behorende en daartoe
gewaarmerkte stukken.
 De uitvoerder(s) van de werkzaamheden moet(en) ter plaatse in bezit zijn van een afschrift van de
vergunning, beschikbaar gesteld door de vergunninghouder.
 Alle werkzaamheden in verband met deze vergunning, moeten zodanig worden uitgevoerd dat voor de
omgeving (o.a. personen, gebouwen en wegen) een onveilige situatie of voor de gezondheid of
bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. De voorschriften m.b.t geluid-, trillingsen stofhinder staan in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. Voor de inrichting (waaronder
bouwborden, keten, steigers, damwanden of andere tijdelijke constructies) en afscheiding van de
bouwplaats en voor het in gebruik nemen of afsluiten van het openbaar gebied neemt u uiterlijk 24 uur
van te voren contact op met team VTH.
 Wij adviseren u tijdig de omwonenden en anderen, die te maken kunnen krijgen met het project, te
informeren over de uitvoering van en het tijdstip waarop de werkzaamheden plaatsvinden. Indien er overlast
te verwachten is overlegt u met hen over mogelijke andere uitvoeringswijzen of -tijden.
 Wanneer de vergunning in strijd is met het privaatrecht (Burgerlijk Wetboek), kan er geen uitvoering worden
gegeven aan de vergunde werkzaamheden. Vóór de uitvoering van het werk zal men dan eerst
privaatrechtelijk tot overeenstemming moeten komen met de rechtmatige partij. Hiervan afwijken is een
wetsovertreding.
 De vergunning geldt voor onbepaalde tijd (Wabo, artikel 2.23).
 De vergunning kan (gedeeltelijk) worden ingetrokken, wanneer gedurende 26 weken geen handelingen zijn
verricht met gebruikmaking van de vergunning (Wabo, artikel 2.33).
Andere en nadere toestemmingen

Tijdens ontgravingswerkzaamheden moet men alert zijn op archeologische resten. Wanneer er
archeologische resten aangetroffen of vermoed worden, moet u direct contact opnemen met team VTH of
de gemeentelijke archeoloog via: 0348-428575 of 030-6999507. Het melden van het vermoeden van
archeologische resten is verplicht (Monumentenwet 1988, artikel 53 en de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg 2007).
 Wanneer verwacht wordt dat de normen m.b.t. geluid- en/of trillingshinder, volgens afdeling 8.1 van het
Bouwbesluit 2012, zullen worden overschreden, is een nadere toestemming (ontheffing) voor deze hinder
vereist. Deze toestemming vraagt u aan via uw contactpersoon van team VTH.
 Wet natuurbescherming: mogelijk heeft u voor de uitvoering van de werkzaamheden tevens een
vergunning of een ontheffing nodig (of moet u een melding doen) op grond van de Wet
natuurbescherming (Wnb). Dit geldt onder meer als er in het gebied waar de werkzaamheden
plaatsvinden beschermde planten of dieren aanwezig zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website
van de provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/groene-wettenregels/wet-natuurbescherming.
Bouwafval
 Het bewerken van het bouwafval ter plaatse, daar waar dit afval vrijkomt, is niet toegestaan.
 U zorgt er voor dat het bouwafval op de bouwplaats wordt gescheiden en afgevoerd in tenminste elf
fracties (Bouwbesluit 2012, artikel 8.9 en Regeling Bouwbesluit, artikel 4.1):
- fractie 1 gevaarlijke afvalstoffen (Zie hoofdstuk 17 van de Europese afvalstoffenlijst). Gevaarlijke
stoffen mogen niet worden gemengd en niet worden gescheiden.
- fractie 2 teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot
- fractie 3 teerhoudend asfalt
- fractie 4 bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot
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- fractie 5 niet-teerhoudend asfalt
- fractie 6 vlakglas, al dan niet met kozijn
- fractie 7 gipsblokken en gipsachtig materiaal
- fractie 8 dakgrind
- fractie 9 armaturen
- fractie 10 gasontladingslampen
- fractie 11 overig afval
Bouwafvalstoffen moeten – om hergebruik mogelijk te maken – op een voor het milieu minst bezwarende
wijze gescheiden, afgevoerd en verwerkt worden door een daartoe bestemde verwerkingsinrichting.
Er moet een registratie van de afvoer van het bouwafval worden bijgehouden, waaruit blijkt dat conform
genoemde voorwaarden is gehandeld. De registratie moet op het werk ter inzage liggen en op verzoek van
team VTH kunnen worden overgelegd.
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Overwegingen
A. Procedureel
A1. Gegevens aanvrager
Op 5 maart 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van J.E.E.M. Baggen namens de
gemeente Woerden.
De activiteit(en) in de zin van de Wabo waarvoor vergunning wordt gevraagd omschrijven wij conform uw
aanvraag als volgt:
- het realiseren van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van Snellerpoort.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven
activiteiten:
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c,
Wabo)
- het verrichten van een andere activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (Wabo,
artikel 2.1, lid 1 onder i, juncto artikel 2.2aa, lid b Besluit omgevingsrecht (Bor)).
A2. Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande activiteitomschrijving, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en bijlage I van het Bor is de gemeente in dit geval bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen.
A3. Ontvankelijkheid
Op grond van artikel 2.8 van de Wabo zijn in paragraaf 4.2. van het Bor en in de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor) regels gesteld over de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag voor een
omgevingsvergunning moeten worden ingediend.
Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende
informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen. De aanvraag
is daarom ontvankelijk en wij hebben deze dan ook in behandeling genomen.
A4. Ter inzage legging
Van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 heeft het ontwerp van dit besluit, en
andere hierop betrekking hebbende documenten, ter inzage gelegen en is ieder in de gelegenheid gesteld
om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
A5. Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarbij een
omgevingsvergunning alleen wordt verleend als een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat
het tegen vergunningverlening geen bedenkingen heeft. Het gaat hier om een geval als vermeld in artikel 6.5.
Bor.
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van een omgevingsvergunning
waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend
is op grond van artikel 6.5, eerste lid van het Bor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de
gemeenteraad vereist, waarbij de raad verklaart geen bedenkingen te hebben ten aanzien van de
ontwikkeling. De gemeenteraad van Woerden heeft bij besluit van 1 maart 2012, nr. 12R.00057, besloten dat
geen verklaring van geen bedenkingen voor de verleende omgevingsvergunning vereist is voor projecten die
passen in de door de raad vastgestelde ruimtelijke structuurvisie, of de door de raad voor het betreffende
project vastgestelde stedenbouwkundige kaders (stedenbouwkundig plan, masterplan, beleidsnotitie, e.d.), of
de door de raad vastgestelde beleidskaders.
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De gemeenteraad heeft op 24 juni 2010 het bestemmingsplan “Snellerpoort” vastgesteld. Het doortrekken
van de Beneluxlaan langs het spoor, is meegenomen in dit bestemmingsplan. Door het verleggen van deze
weg worden de barrièrewerking en de geluidhinder van het autoverkeer voor het woongebied sterk
verminderd. De gronden hebben binnen dit bestemmingsplan de bestemming Verkeer.
Uitgangspunt van het bestemmingsplan Snellerpoort is het masterplan Snellerpoort, dat op 20 september
2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin is de verlegde Steinhagensweg/doorgetrokken
Beneluxlaan ook opgenomen.
Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. De Raad van State oordeelde dat de gemeente Woerden
onvoldoende onderzoek had verricht naar een verkeersveilige ontsluiting van het perceel van het kantoor aan
de Beneluxlaan 2a. De Raad van State heeft in haar uitspraak het deel van het bestemmingsplan met de
bestemming ‘Verkeer’ ten noorden en ten westen van het kantoorgebouw aan de Beneluxlaan vernietigd.
Onderhavige vergunning voorziet in de realisatie van dit deel van de ontsluitingsweg. Daarbij is het tracé aan
de noordzijde aangepast omdat de weg daar een flauwe bocht heeft in plaats van een knik. Daardoor wordt
de verkeerssituatie nabij het kantoorgebouw verbeterd. Het doortrekken van de Beneluxlaan, waarover de
raad eerder al heeft besloten, kan met deze vergunning alsnog gerealiseerd worden.
B. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
B1. De strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan
Het op 24 juni 2010 door de raad van de gemeente Woerden vastgesteld bestemmingsplan Snellerpoort en
het op 20 september 2007 vastgestelde masterplan, vormen de beleidskaders waardoor ingevolge
voornoemd raadsbesluit van 1 maart 2012 een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.
De aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met een bestemmingsplan” kan alleen verleend worden wanneer deze voldoet aan artikel 2.12, lid 1a, sub 3
van de Wabo.
Het noordelijk deel van het project is gelegen binnen de beheersverordening Woerden 2013, vastgesteld
door de gemeente Woerden op 27 juni 2013. In deze beheersverordening is in besluitvak 7b het oude
bestemmingsplan ‘Snellerpoort’ overgenomen. De gronden ter plaatse van het projectgebied hebben de
bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Gemengde doeleinden’.
De aanvraag is in strijd met deze beheersverordening omdat binnen de bestemming ‘Gemengde doeleinden’
een ontsluitingsweg niet is voorzien.
Het zuidelijk deel van het project is gelegen binnen het bestemmingsplan Snel en Polanen, vastgesteld door
de gemeente Woerden op 24 mei 1996. De gronden ter plaatse van het projectgebied hebben de
bestemming ‘Uit te werken gemengde bedrijfsdoeleinden’.
De aanvraag is in strijd met dit bestemmingsplan omdat binnen de bestemming ‘Uit te werken gemengde
bedrijfsdoeleinden’ weliswaar onder andere rijwegen, voet- en fietspaden, parkeergelegenheden, bermen en
andere verkeersvoorzieningen zijn toegestaan, maar binnen deze bestemming is geen hoofdfunctie als
ontsluitingsweg voorzien. Het gebruik van de gronden als ontsluitingsweg past niet binnen deze bestemming.
De afwijking kan uitsluitend worden verleend in overige gevallen (artikel 2.12. lid 1 sub a onder 3 Wabo) mits
de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
B.2. Motivering om mee te werken aan de aanvraag
Wij vinden het aangevraagde gebruik ruimtelijk aanvaardbaar.
In de ruimtelijke onderbouwing zijn alle relevante belangen afgewogen.
In het bestemmingsplan Snellerpoort is de realisatie van de ontsluitingsweg al mogelijk gemaakt. Daarin is
het verleggen van de Steinhagenseweg langs het spoor geregeld. Door het verleggen van deze weg
worden de barrièrewerking en de geluidhinder van het autoverkeer voor het woongebied sterk verminderd.
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Het nu voorliggende plan voorziet in een andere ligging van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van
Snellerpoort; in plaats van de knik in de weg komt een bocht. Dit zorgt voor een betere doorstroming van
het verkeer en het kantoor aan de Beneluxlaan is beter te ontsluiten.
Voor de onderbouwing wordt verder verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende
bijlagen, welke hier als herhaald en ingelast beschouwd dient te worden en als motivering van dit besluit
aangemerkt wordt. Wij zijn daarom bereid medewerking te verlenen aan een afwijking van het geldende
bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.
C. het verrichten van activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving
C1. De strijdigheid met de Wet natuurbescherming
De rugstreeppad is in het plangebied aangetroffen. De rugstreeppad is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de
Wet natuurbescherming.
De aanvraag heeft betrekking op de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.5 en 3.34 van de Wet
natuurbescherming (hierna: wet) voor wat betreft de rugstreeppad (Epidalea calamita).
In artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en artikel
2.2aa. Besluit omgevingsrecht zijn de activiteiten bepaald waarvoor de aanhaakplicht geldt zoals
opgenomen in artikel 6.10a Besluit omgevingsrecht. ln die gevallen is een verklaring van geen bedenkingen
benodigd, die afgegeven wordt door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.
Voor de activiteiten is niet eerder bij de provincie Utrecht een ontheffing aangevraagd op grond van de wet,
zodat deze aanhaakt bij de omgevingsvergunning. De provincie heeft de gegevens die bij het verzoek om
een verklaring van geen bedenkingen zijn aangeleverd beoordeeld en getoetst aan de wet.
C.2. Motivering om mee te werken aan de aanvraag
Gedeputeerde Staten verlenen deze verklaring van geen bedenkingen slechts indien met zekerheid
vaststaat, dat de aangevraagde activiteiten de gunstige staat van instandhouding van de soort niet aantast.
Om de negatieve effecten van de werkzaamheden te verzachten worden er maatregelen voorgesteld.
Omdat er in de directe omgeving van het plangebied geen mogelijkheid is om nieuw leefgebied te creëren,
zal een poel nabij de Cattenbroekerplas geoptimaliseerd worden voor de rugstreeppad.
De rugstreeppadden uit het plangebied zullen in het voorjaar van 2019 worden weggevangen en verplaatst
naar dit habitat. Met de voorgestelde maatregelen worden de negatieve effecten op de rugstreeppad
voldoende verzacht.
Door het nemen van mitigerende maatregelen komt de gunstige staat van instandhouding van de
rugstreeppad niet in gevaar door de voorgenomen ingreep.
Conclusie:
Gelet op de toetsing van de aspecten die betrekking hebben op de beschermde soort zijn er geen
bedenkingen tegen het verlenen van een omgevingsvergunning. Aan de omgevingsvergunning moeten de
voorschriften verbonden worden zoals opgenomen in deze verklaring van geen bedenkingen om te
waarborgen dat de mogelijke nadelige effecten worden voorkomen.
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Beroep
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van
bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Uw beroepschrift moet uw
naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het beroep en de redenen waarom u
het niet eens bent met deze beslissing bevatten. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de openbare
bekendmaking van de vergunning ingediend zijn.
Het indienen van beroep schorst niet de werking van het besluit. In spoedeisende gevallen kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht of digitaal via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld.
Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
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Legeskosten
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om omgevingsvergunning en voor de in verband met de
aanvraag uitgevoerde toetsen bent u leges verschuldigd.
Het bedrag is berekend op basis van onze legesverordening zoals die op het moment van aanvragen geldig
was. U kunt de legesverordening inzien op onze website www.Woerden.nl.
Het verschuldigde bedrag en de specificatie daarvan staat in onderstaand overzicht.
Omschrijving
Wabo 2.1 1C (afwijken bestemm.plan, hoog tarief)
Wabo 2.1 1I (flora- en fauna-activiteiten)

€
€

Bedrag
4.344,00
163,90

Totaal te betalen bedrag

€

4.507,90

N.B.
Voor het laatste (vetgedrukte) bedrag ontvangt u binnenkort een legesaanslag.
Bent u het niet eens met de hoogte van de legeskosten, dan kunt u binnen zes weken na ontvangst
van de aanslag bezwaar aantekenen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Woerden.

