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Bij deze vergunning behoren de volgende gewaarmerkte documenten:

Omschrijving: Documentnummer: Laatste wijzigingsdatum:
Aanvraagformulier Omgevingsvergunning 6729451 11-02-2022
Tekening situatie en parkeerbalans DO-011 11-02-2022
Tekening plattegronden bestaand DO-1-1 11-02-2022
Tekening plattegronden gewijzigd DO-111 11-02-2022
Tekening plattegronden vergund en toegevoegd DO-151 11-02-2022
Tekening linkergevel en doorsnede A-A bestaand 
en gewijzigd DO-211 11-02-2022

Tekening overzicht gevel wijzigingen DO-221 11-2-20022
Tekening technische plattegrond begane grond en 
verdieping DO-411a 01-04-2022

Tekening brandcompartimentering en personen DO-911 11-02-2022
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften en verdere eisen verbonden:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Voorwaarden Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’

NADER IN TE DIENEN GEGEVENS: 
Er mag niet eerder met de bouw worden begonnen, voordat onderstaande gegevens zijn 
ingediend en goedgekeurd door de afdeling Omgevingsvergunning:

PvE van brandbeveiligingsinstallatie(s): 
De betreffende gegevens omtrent de brandbeveiligingsinstallatie(s) (zoals brandmeld-, 
ontruiming-, rook-en warmte afvoer-, sprinkler-, overdruk-, verhoogde ventilatie-, 
drogeblusleiding-, drukverhoging- en blusgasinstallaties) dienen tijdig aangeleverd te worden. 
 
De van toepassing zijnde ‘inspectierapporten’, ‘Programma's van Eisen’, ‘Basisdocumenten 
Brandveiligheid’, ‘opleverrapporten’ (afhankelijk van het soort installatie) dienen minimaal vier 
weken voor in gebruik name door de gemeente Dijk en Waard beoordeeld en akkoord te zijn 
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bevonden. Bij de oplevering van de brandbeveiligingsinstallatie(s) dient het PvE ondertekend te 
zijn door alle partijen.

 

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING 
ACTIVITEIT ‘BOUW’:

Aanvang werkzaamheden: 
Binnen 26 weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden moet zijn gestart 
met de werkzaamheden. Na deze termijn kan de gemeente beslissen de omgevingsvergunning in 
te trekken;

Melding start bouw 
De bouwinspecteur van de afdeling Handhaving moet tijdig worden gewaarschuwd, voordat met 
de werkzaamheden begonnen wordt. Dit kan telefonisch: 14 072 of via het e-mail adres: 
post@dijkenwaard.nl> t.a.v. de afdeling Handhaving.

◦ Ten minste drie werkdagen voor de:
◦ start van de werkzaamheden;

 

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING 
ACTIVITEIT ‘BOUW’:

Werken op Gemeentegrond: 
Op straten en trottoirs, met name boven straatkolken, mag geen metsel- of stucspecie en geen 
betonmortel worden gemengd en/of worden opgeslagen en geen specieresten in het riool worden 
gespoeld. Indien de gemeente hierdoor herstelwerkzaamheden moet uitvoeren, zullen de 
gemaakte kosten bij u in rekening gebracht worden.

Materiaal op Gemeentegrond: 
Bouwmaterieel, bouwmaterialen en keten moeten worden opgeslagen / geplaatst op eigen 
terrein. 
Voor het plaatsen op gemeentegrond, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de dienst 
Stadsbeheer, afdeling Wijkbeheer. Dit dient men schriftelijk aan te vragen middels het 
aanvraagformulier “vergunning gebruik openbare ruimte”, te downloaden van onze 
websitewww.dijkenwaard.n Aan deze vergunning zijn tevens leges kosten verbonden. U dient 
hierover contact op te nemen met de afdeling Wijkbeheer, tel. 14 072. Opslag mag niet 
plaatsvinden op kabel- en leidingtracés. Indien de gemeente door beschadigingen 
herstelwerkzaamheden moet uitvoeren, zullen de gemaakte kosten bij u in rekening worden 
gebracht.

 

‘BOUWBESLUIT’ VOORSCHRIFTEN:

Het bouwwerk moet voldoen aan het ‘Bouwbesluit’. De datum van indiening van de aanvraag 
omgevingsvergunning bepaalt welke versie van het ‘Bouwbesluit’ van toepassing is. In het 
‘Bouwbesluit’ zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit 
het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Chemisch afval: 
De fractie chemisch afval uit het bouwafval moet worden gescheiden van het overige bouwafval. 
De fractie chemisch afval moet worden afgevoerd naar een bewaar-, bewerkings- of 
verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen. Bouwafval –hieronder niet 
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begrepen de fractie chemisch afval- dient te worden afgevoerd naar een daarvoor bestemde 
inrichting, die over een afvalstoffenwetvergunning beschikt.

Riolering – vuilwaterafvoer – bestaand: 
De riolering voor vuilwaterafvoer dient u aan te sluiten op de bestaande riolering voor 
vuilwaterafvoer en moet worden uitgevoerd in dikwandige p.v.c.-buis en hulpstukken, klasse 
SN-8. Hierbij moet op het eind van de riolering een ontstoppingsstuk worden geplaatst. In het 
totale rioleringsplan moet er een ontluchtingspijp bovendaks aanwezig zijn (i.v.m. onderdruk). De 
riolering mag zich niet op het terrein van derden bevinden.

Kwaliteitsverklaring: 
Van de toegepaste bouwmaterialen of bouwdelen moet een kwaliteitsverklaring zijn afgegeven 
door een, door de minister van VROM aangewezen, deskundig, onafhankelijk instituut. Een kopie 
hiervan moet kunnen worden overlegd, indien de afdeling Handhaving hierom vraagt. Bij een 
nieuw product zonder kwaliteitsverklaring zal de aanvrager moeten aantonen dat aan een 
gelijkwaardige kwaliteit wordt voldaan. Dit gebeurt op grond van de in het Bouwbesluit gegeven 
gelijkwaardigheidsbepalingen en dient op duidelijke wijze op schrift en/of tekening te worden 
gezet en in tweevoud bij de afdeling Omgevingsvergunning te worden ingediend.

GEMEENTELIJKE’ VOORSCHRIFTEN:

Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening van de 
Gemeente Dijk en Waard en de krachtens die verordening gestelde nadere regelen. De datum 
van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning bepaalt welke versie van de 
‘Bouwverordening’ van toepassing is.

Voltooiing van het bouwwerk: 
Voor de voltooiing en ingebruikname van het bouwwerk, is de vergunninghouder verplicht dit 
ruimschoots op tijd te melden. 
U dient hiervoor contact op te nemen met de bouwinspecteur van de afdeling Handhaving. Dit 
kan telefonisch: 14 072 of via het e-mail adres: post@dijkenwaard.nl t.a.v. de afdeling 
Handhaving. 
Het bouwwerk zal dan zo spoedig mogelijk door de bouwinspecteur worden afgeschouwd.

Verbod tot ingebruikneming: 
Na de bouw van het bouwwerk, is het verboden dit bouwwerk in gebruik te nemen of te geven 
indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet :

◦ a. het bouwwerk is niet gereed gemeld bij de afdeling Handhaving;
◦ b. er is niet gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning.

 

Voorwaarden Omgevingsvergunning activiteit :

‘Brandveilig gebruiken van een bouwwerk’
 
SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING 
ACTIVITEIT ‘GEWIJZIGD BRANDVEILIG GEBRUIK VAN EEN BOUWWERK’:
 
Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorwaarden en verdere eisen:

◦ dat het gebruik voldoet aan de eisen inzake brandveilig gebruik zoals beschreven in het 
Bouwbesluit 2012, voor zover in deze vergunning niet anders bepaald is;
 

◦ dat de omgevingsvergunning met betrekking tot brandveilig gebruik te allen tijde aanwezig 
is in het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden en op verzoek van degene die belast 
is met het toezicht op de naleving van de gebruikseisen, ter inzage kan worden gegeven;
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◦ BMI: de Brandmeldinstallatie dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012, artikel 6.20 en de 

NEN 2535. Het onderhoud moet voldoen aan de NEN 2654-1;
 

◦ OAI: de Ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012, artikel 6.23 
en de NEN 2575. Het onderhoud moet voldoen aan de NEN 2654-2;

 
◦ Vluchtroute aanduidingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit, artikel 6.24, aan de NEN 

6088 en aan de NEN-EN 1838, artikel 5.2 tot en met 5.6.
 

◦ Deuren in de vluchtroute moeten voldoen aan Bouwbesluit, artikel 6.25.
 
 


