
Pagina 1 van 9 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp Omgevingsvergunning 
 

Zaaknummer: O-14-0391 

Burgemeester en wethouders hebben op 6 oktober 2014 een aanvraag om een 

omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

ontvangen van: 

 

Supermarkt G.S. van Duin B.V. 

Dorpsstraat 72 

1749 AH Warmenhuizen 

 

De aanvraag is ingediend voor het uitbreiden van bestaande bebouwing ten behoeve van 

het realiseren van een supermarkt, overige winkelfuncties en appartementen voor het project 

Warmenhuizen Centrum, op het perceel kadastraal bekend gemeente Warmenhuizen, 

sectie G, nummer 1691. 

 

Besluit 

Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlenen wij u de 

omgevingsvergunning voor de activiteit: 

 Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) 

 

Overwegingen, voorschriften en aandachtspunten 

De overwegingen om de vergunning te verlenen, de voorschriften die wij aan de vergunning 

verbinden en de aandachtspunten zijn als bijlage toegevoegd. 

 

Inwerkingtreding vergunning 

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Dit 

betekent dat u pas zes weken na de dag van ter inzage legging van dit besluit mag 

beginnen met de werkzaamheden. Dit staat in artikel 6.1, lid 2 onder b. van de Wabo. 

 

Als tijdens de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de bevoegde rechter een 

verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt dit besluit niet eerder in werking 

dan nadat op dat verzoek is beslist. 

 

Bijbehorende documenten 

De onderstaande gewaarmerkte stukken en bijlagen maken onderdeel uit van de 

vergunning: 

Bijlage I Overwegingen; 

Bijlage II Voorschriften; 

Bijlage III Aandachtspunten; 

01. Aanvraagformulier omgevingsvergunning, ingekomen 6 oktober 2014; 

02. Tekening G011B nieuwe situatie, ingekomen 11 november 2014; 

03. Tekening G105 bestaande plattegrond, ingekomen 6 oktober 2014; 

04. Tekening G111B plattegrond begane grond, ingekomen 11 november 2014; 

05. Tekening G112B plattegrond 1e verdieping, ingekomen 11 november 2014; 
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06. Tekening G113A dak plattegrond, ingekomen 6 oktober 2014; 

07. Tekening G131 fietsenstalling, ingekomen 6 oktober 2014; 

08. Tekening G205 bestaande gevels, ingekomen 6 oktober 2014; 

09. Tekening G211B nieuwe gevels, ingekomen 12 november 2014; 

10. Tekening G311B doorsneden, ingekomen 11 november 2014; 

11. Tekening G312 laadkuil Tekening G131 fietsenstalling, ingekomen 6 oktober 2014; 

12. Tekeningen G350 detailtekeningen, ingekomen 6 oktober 2014; 

13. Tekening G411A plattegronden, ingekomen 6 oktober 2014; 

14. Tekening G412A 1e verdieping , ingekomen 6 oktober 2014; 

15. Tekening G951A gebruiksfuncties Tekening G131 fietsenstalling, ingekomen 6 oktober 2014; 

16. Tekening 2k, ingekomen 6 oktober 2014; 

17. Tekening 10k, ingekomen 6 oktober 2014; 

18. Tekening 11k, ingekomen 6 oktober 2014; 

19. Tekening 15k, ingekomen 6 oktober 2014; 

20. Tekening 20k, ingekomen 6 oktober 2014; 

21. Tekening 21k, ingekomen 6 oktober 2014; 

22. Statische berekening BA1, ingekomen 6 oktober 2014; 

23. Statische berekening BA2, ingekomen 6 oktober 2014; 

24. Uitgangspunten brandveiligheidsconcept, ingekomen 11 november 2014; 

25. Rapport Akoestiek, ingekomen 6 oktober 2014; 

26. Berekening Bouwbesluit, ingekomen 6 oktober 2014; 

27. Parkbox, ingekomen 6 oktober 2014; 

 

Tuitjenhorn, [datum besluit] 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

de heer R. Bakker 

Teamleider, afdeling Ruimte 

 

Beroep instellen 

Tegen dit besluit kan gedurende zes weken na bekendmaking ervan beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 

gebruik maken: 

 een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft 

gebracht; 

 een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 

zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren te brengen; 

 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en 

bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 

van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.  
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Uw beroepschrift houdt niet de werking van het besluit tegen. Wilt u om spoedeisende 

redenen niet dat het besluit in werking gaat, dan kunt u gedurende de beroepstermijn een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat geval 

treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist. 
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Bijlage I Overwegingen  
 

Aan het besluit met zaaknummer O-14-0391 liggen de volgende inhoudelijke overwegingen 

ten grondslag: 

 

Algemeen 

 

Aanvraag 

Een aanvraag is ingediend voor het uitbreiden van bestaande bebouwing ten behoeve van 

het realiseren van een supermarkt, overige winkelfuncties en appartementen. 

 

Voor de realisering van het project is de volgende activiteit aangevraagd: 

 Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo).  

 

Voor de uitvoering van het project zijn naast de gevraagde omgevingsvergunning, ook 

omgevingsvergunningen voor overige activiteiten vereist. Over deze vereisten is de aanvrager 

tijdig geïnformeerd.  

 

Publicatie 

Het besluit om de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen is gelijktijdig 

(gecoördineerd) bekendgemaakt met het besluit om het ontwerp bestemmingsplan ter 

inzage te leggen. Het gecoördineerde besluit is bekendgemaakt op de website 

www.overheid.nl, in de ‘Staatscourant’ en ter informatie in het ‘Schager Weekblad’.  

 

Belanghebbende 

De aanvrager is belanghebbende voor het doen van de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning. 

 

Bevoegd gezag 

Om een beslissing te nemen op uw aanvraag zijn wij het bevoegde gezag (artikel 2.4 van de 

Wabo). 

 

Procedure met coördinatieregeling 

De gemeenteraad van de gemeente Schagen heeft op 24 juni 2014 het project 

Warmenhuizen Centrum overeenkomstig paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) als project aangewezen waarin verschillende procedures worden gecoördineerd en 

bekendgemaakt. Dit betekend dat deze omgevingsvergunning tezamen met het 

bestemmingsplan “Warmenhuizen Centrum” is voorbereid. 

 

Uw bouwplan is op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) vergunningplichtig. Het bouwplan hebben wij getoetst aan artikel 

2.10 van de Wabo, het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Ministeriële regeling omgevingsrecht 

(Mor) en de Wro. Op basis van artikel 3.31, lid 3 Wro is hierbij de uitgebreide procedure, zoals 

bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.  

 

Volledigheid 

Uw aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen 

van uw aanvraag op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom volledig en wij 

http://www.overheid.nl/
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hebben deze in behandeling genomen. De indieningsvereisten staan in de Ministeriële 

regeling omgevingsrecht (Mor). 

 

Ter inzage legging 

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben met ingang van 

18 november 2014 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze 

termijn zijn wel/geen zienswijzen ingediend. 

 

Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a en artikel 2.10 Wabo) 

 

Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening Schagen 2013 

Uw aanvraag een de daarbij ingediende gegevens hebben wij beoordeeld aan de 

voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. 

 

Beoordeling voorschriften in het kader van brandveiligheid 

In Bouwbesluit 2012 is in artikel 1.3, lid 1, de mogelijkheid opgenomen zodat aan een in 

hoofdstuk 2 tot en met 7 gesteld voorschrift niet hoeft te worden voldaan indien het 

bouwwerk of het gebruik daarvan anders dan voor toepassing van het desbetreffende 

voorschrift ten minste de zelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, 

bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt als is beoogd met de in 

die hoofdstukken gestelde voorschriften. 

 

Volgens artikel 2.83 van he Bouwbesluit mag een brandcompartiment in een nieuw te 

bouwen winkelfunctie niet groter zijn dan 1.000 m2. Deze grenswaarde wordt in het 

Bouwbesluit gehanteerd om voldoende brandbeheersing te kunnen garanderen. De Albert 

Heijn vormt samen met de Etos en de Gall & Gall een brandcompartiment van 1.888 m2. 

Hiermee wordt de grenswaarde die het Bouwbesluit stelt ten aanzien van het maximale 

branduitbreidingsgebied overschreden.  

 

Grote brandcompartimenten zijn mogelijk, mits maatregelen worden getroffen voor 

beheersing van brand en rook waarmee een aan het Bouwbesluit 2012 gelijkwaardig 

veiligheidsniveau wordt bereikt. In het document Uitgangspunten brandveiligheidsconcept, 

ingekomen 11 november 2014, welke als bijlage (nummer 24) onderdeel uitmaakt van deze 

vergunning, zijn de maatregelen in het kader van gelijkwaardigheid uitgewerkt.  

 

Wij hebben het gevraagde bouwplan en het document Uitgangspunten 

brandveiligheidsconcept ter beoordeling voorgelegd aan de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat een gelijkwaardige oplossing wordt 

geboden.  

 

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden maken aannemelijk dat 

wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012 en de 

Bouwverordening Schagen 2013. 
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Bestemmingsplan 

Zoals eerder in dit besluit is aangegeven, is op 24 juni 2014 besloten gebruik te maken van de 

coördinatieregeling uit paragraaf 3.6.1. van de Wro. Gelijktijdig met dit besluit heeft de 

gemeenteraad besloten het bestemmingsplan “Warmenhuizen Centrum” vast te stellen. 

 

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan heeft archeologisch onderzoek 

plaats gevonden. Uit het onderzoek dat is opgesteld door Synthegra is gebleken dat het 

plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft voor met name 

nederzettingsresten uit de Romeinse tijd tot en met de nieuwe tijd. De graafwerkzaamheden 

die naar verwachting gaan plaatsvinden ten behoeve van nieuwbouw kunnen een 

bedreiging vormen voor eventueel aanwezige vindplaatsen in het westelijke deel van het 

plangebied. Om die reden adviseert het bureau om de graafwerkzaamheden die 

plaatsvinden beneden het maaiveld archeologisch te begeleiden op basis van een op te 

stellen Programma van Eisen (PvE).  

 

De volgende verplichtingen hebben wij als voorschrift bij deze omgevingsvergunning 

toegevoegd: 

 er dient vervolg onderzoek plaats te vinden, allereerst in de vorm van een booronderzoek; 

 indien uit het booronderzoek blijkt dat vervolgonderzoek nodig is, dienen de 

graafwerkzaamheden die plaatsvinden beneden het maaiveld archeologisch te worden 

begeleid op basis van een op te stellen Programma van Eisen (PvE); 

 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch nog archeologische 

resten worden aangetroffen is het conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 

verplicht om dit direct te melden bij het bevoegd gezag.  

 

Het gevraagde bouwplan is in overeenstemming met de regels en eisen zoals opgenomen in 

het bestemmingsplan “Warmenhuizen Centrum”. 

 

Welstand 

Op 14 oktober 2014 is uw aanvraag welstandelijk beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit (CRK). De commissie heeft geoordeeld dat uw aanvraag zowel op zichzelf staand als 

in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan voldoet aan de 

redelijke eisen van welstand. 
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Bijlage II Voorschriften 
 

De volgende voorschriften hebben wij aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 

O-14-0391 verbonden: 

 

Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a en artikel 2.10 Wabo) 

 

 De onderstaande gegevens dient u in overleg met Toezicht en Handhaving van onze 

gemeente uit te voeren. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0224) 210 400 of via 

toezicht@schagen.nl. 

o de rooilijnen en/ of de bebouwingsgrenzen te worden aangegeven; 

o het peil te worden aangegeven. 

 

 Tenminste twee dagen voordat u gaat heien dient u dit bij Toezicht en Handhaving te 

melden. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0224) 210 400 of via toezicht@schagen.nl. 

 

 Tenminste één dag voordat gestart wordt met het betonstorten dient u dit bij Toezicht en 

Handhaving te melden. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (0224) 210 400 of via 

toezicht@schagen.nl. 

 

 Het gedeelte van de rioolleidingen dat in gemeentegrond komt te liggen wordt door de 

gemeente aangelegd en aangesloten op het gemeenteriool. Op particuliere grond 

wordt nabij de erfgrens een ontstoppingsputje en/of ontstoppingsstuk geplaatst. Neemt u 

voor de aansluiting tenminste 14 dagen van tevoren contact op met de heer J. Voetel 

van de afdeling Openbaar Gebied. De heer Voetel is te bereiken via (0224) 210 400. 

 

 Uiterlijk één week voor start van de werkzaamheden moet de vergunninghouder de 

gegevens en bescheiden indienen met betrekking tot kwaliteitsverklaringen en 

CE-markeringen als bedoeld in paragraaf 1.4 van het Bouwbesluit 2003, en gegevens en 

bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 

1.5 van het Bouwbesluit 2012; 

 

 Uiterlijk één week voor start van de werkzaamheden moet de vergunninghouder een 

Leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra en waterleidingen bij ons in dienen; 

 

Archeologie 

 

 er dient vervolg onderzoek plaats te vinden, allereerst in de vorm van een booronderzoek; 

 

 indien uit het booronderzoek blijkt dat vervolgonderzoek nodig is, dienen de 

graafwerkzaamheden die plaatsvinden beneden het maaiveld archeologisch te worden 

begeleid op basis van een op te stellen Programma van Eisen (PvE); 

 

 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch nog archeologische 

resten worden aangetroffen is het conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 

verplicht om dit direct te melden bij het bevoegd gezag.  

 

 

mailto:toezicht@schagen.nl
mailto:toezicht@schagen.nl
mailto:toezicht@schagen.nl
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Bijlage III Aandachtspunten 
 

De volgende aandachtspunten behoren bij het besluit met zaaknummer O-14-0391: 

 

Algemeen 

 

 Om beschadiging van kabels en leidingen en ongelukken te voorkomen dient u, ook bij 

het eventueel plaatsen van een informatiebord contact op te nemen met het KLIC 

(Kabels en Leidingen Informatie Centrum), telefoon 0800-0080; 

 

 Wij wijzen u erop dat als de bij de bouw vrijkomende grond en/of puin van het 

betreffende bouwperceel wordt afgevoerd deze aanvullend moet worden onderzocht 

conform het Besluit bodemkwaliteit of aan een erkende verwerker (bijvoorbeeld 

Grondbank) moet worden aangeboden; 

 

 De verlening van deze vergunning laat rechten van derden onverlet. 

 

 

Aandachtspunten uit de Bouwverordening Schagen 2013 en het Bouwbesluit 2012 

 

 U bent verplicht te bouwen volgens de bepalingen uit de Bouwverordening Schagen 

2013 en het Bouwbesluit 2012. 

 

 Tenminste twee werkdagen voordat u start met de werkzaamheden dient u dit 

schriftelijk te melden bij het bevoegd gezag. Dit staat in artikel 1.25 lid 1 Bouwbesluit 

2012. Het melden van de werkzaamheden kan via toezicht@schagen.nl. 

 

 De vergunninghouder moet tenminste op de dag dat de werkzaamheden, waarvoor 

deze vergunning is verleend zijn beëindigd, dit schriftelijk melden bij Toezicht en 

handhaving (zoals bedoeld in artikel 1.25 lid 2 Bouwbesluit 2012). Het is verboden het 

bouwwerk in gebruik te geven of te nemen als het bouwwerk niet gereed is gemeld bij 

Toezicht en Handhaving (zoals bedoel in artikel 1.25 lid 3 Bouwbesluit 2012). Gereed 

melden van de werkzaamheden kan via toezicht@schagen.nl. 

 

 Zorgt u ervoor dat u binnen 26 weken, na de dag waarop de omgevingsvergunning 

onherroepelijk is geworden, begint met het bouwen. Als dit niet gebeurt, kunnen 

Burgemeester en wethouders besluiten de verleende vergunning in te trekken. 

 

 Het bouwterrein moet tijdens de werkzaamheden op een doeltreffende wijze 

afgescheiden worden van de weg en/of het aangrenzende terrein. 

 

 Op het bouwterrein moet deze omgevingsvergunning inclusief bijlagen en in 

voorkomende gevallen het bouwveiligheidsplan aanwezig zijn. Op verzoek van de 

afdeling Ruimte moeten deze ter inzage worden gegeven. 

 

 De plaatsbepaling van het bouwwerk zal geschieden door of vanwege het bouw- en 

woningtoezicht van de afdeling Ruimte. 

 

mailto:toezicht@schagen.nl
mailto:toezicht@schagen.nl
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 Bouw- en sloopafval dient, om hergebruik mogelijk te maken, te worden afgevoerd 

naar een daarvoor bestemde verwerkingsinrichting. Voor zover dit niet mogelijk is, dient 

de houder van dit afval zich hiervan te ontdoen op de voor het milieu minst 

bezwarende wijze, met dien verstande dat het chemische sloopafval uit het bouwafval 

moet worden gescheiden. De fractie chemisch afval moet worden afgevoerd naar een 

bewaar of bewerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen.  

 

 Voor het lozen van bedrijfs- en huishoudwater anders dan op een gemeenteriool moet, 

voordat met de bouw wordt begonnen, contact opgenomen worden met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, 

telefoonnummer (072) 582 82 82. 

 

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

behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op zodanige wijze water aan de bodem 

worden 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. 

 

 Eventuele schade, die tijdens de uitvoering van het werk wordt veroorzaakt aan de 

openbare bestratingen en riolering, wordt door de gemeente hersteld en komt voor 

rekening van de vergunninghouder. 

 

 


