Onderwerp

Datum

U krijgt een omgevingsvergunning

20 januari 2022
Ons kenmerk

2021W1942

Geachte

,

Nummer omgevingsloket

6244419

U heeft op 20 juli 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
inrichten van een struweelstrook op voormalige landbouwpercelen voor
natuur. Wij hebben een besluit genomen over uw aanvraag.

Behandeld door

E.B. Doekemeijer
088 - 116 99 11
e.doekemeijer@oddevallei.nl

U krijgt een omgevingsvergunning
Bij deze brief vindt u de omgevingsvergunning.
Belangrijke informatie voordat u uw plan uitvoert
Bij de omgevingsvergunning horen voorschriften en tekeningen. Daar moet u
zich aan houden als u de vergunning gebruikt. De voorschriften leest u in
bijlage 1. Er is ook andere belangrijke informatie waarmee u rekening moet
houden als u uw plan uitvoert. Deze informatie staat in bijlage 2.
Ingangsdatum van de omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning gaat in op de dag nadat de zes weken voorbij zijn
dat beroep kan worden ingesteld. Is er tijdens deze periode een voorlopige
voorziening aangevraagd? Dan moet de rechter eerst een besluit over deze
aanvraag nemen. Uw omgevingsvergunning gaat dan nog niet in. Hierover
leest u meer uitleg in bijlage 2.
Beroep instellen
Belanghebbenden kunnen beroep instellen als ze het niet eens zijn met deze
omgevingsvergunning. Daarvoor hebben zij zes weken de tijd. In bijlage 3
leest u hierover meer informatie. Ook kunt u zelf beroep instellen. In bijlage 3
staat hoe u dat doet.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:
T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl
KvK 56714297
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Kosten
Het behandelen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning kost geld.
Dit bedrag berekenen wij volgens de regels van de gemeente Barneveld, de
legesverordening.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de heer E.B. Doekemeijer. Dat kunt u doen per telefoon
of e-mail:
Bel naar: 088 - 116 99 11
Stuur een e-mail naar: e.doekemeijer@oddevallei.nl
Wilt u kenmerk 2021W1942 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

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

R.P. Guldemond
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei

Bij deze brief is toegevoegd:
-

Uw omgevingsvergunning en de stukken die erbij horen

-

Bijlage 1: Voorschriften bij uw omgevingsvergunning

-

Bijlage 2: Belangrijke informatie over uw omgevingsvergunning

-

Bijlage 3: Informatie over beroep instellen
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Omgevingsvergunning
Kenmerk 2021W1942

Omgevingsvergunning voor:
het inrichten van een struweelstrook op voormalige landbouwpercelen voor
natuur, uw plan bevat de volgende werkzaamheden:
- aanleg struweel langs de bosrand en struinpaden;
- het aanleggen van onverharde struinpaden.
op percelen aan het Driestpad in Kootwijk
kadastraal bekend gemeente Garderen sectie S nummers 279, 305, 733 en
734.
De in het ontwerpbesluit aanwezige werkzaamheid om 30 cm. bouwvoor te
verwijderen en lokaal te verspreiden heeft u ingetrokken.
Uit nader onderzoek blijkt dat de verschraling van de bodem niet meer nodig
is.
20 januari 2022
Besluit
U krijgt een omgevingsvergunning voor de activiteit:
- uitvoeren van een werk of werkzaamheden
U heeft ook deze activiteit aangevraagd:
- gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van ruimtelijke
ordening.
Omdat er voor dit project een bestemmingsplan in voorbereiding is, is deze
activiteit niet meer nodig.
Hoe hebben wij uw aanvraag beoordeeld?
Voor uw aanvraag geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dat staat in
artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet voldoen aan bepaalde
voorwaarden (‘toetsingscriteria’). Is dat niet het geval? Dan kunnen wij de
vergunning weigeren.
Wij
-

hebben uw aanvraag getoetst aan:
de Wabo
het Besluit omgevingsrecht
de Regeling omgevingsrecht

Wij leggen nu uit waarom u een omgevingsvergunning krijgt voor de activiteit
die u heeft aangevraagd.
Uitvoeren van werk of werkzaamheden
De voorwaarden voor deze activiteit staan in:
artikel 2.11 van de Wabo
artikel 13.6 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’
waarnaar verwezen wordt vanuit artikel 2 van het wijzigingsplan
‘Tolnegenweg - Kerkendelweg’
Artikel 13.6 lid 1 onder b geeft aan dat er een omgevingsvergunning nodig is
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voor het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.
Wij kunnen volgens artikel 13.6 lid 3 alleen een omgevingsvergunning
verlenen als er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarde
‘Natuur’ door het bebossen, dan wel door de direct of indirect te verwachten
gevolgen daarvan en hieraan door het stellen van voorwaarden onvoldoende
tegemoet kan worden gekomen.
Uw aanvraag voldoet aan deze voorwaarden.
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn namelijk mede bestemd voor:
de ontwikkeling van de natuur(wetenschappe)lijke waarde en de
landschappelijke waarde. De waarde natuur wordt gekenmerkt door
geologische, geomorfologische, bodemkundige en/of biologische elementen,
voorkomend in dat gebied.
Het plangebied ligt in de Groene Ontwikkelingszone (GO) en een klein stukje
in het Gelderse Natuurnetwerk (de bosstrook middendoor die gehandhaafd
blijft). Dit plan past mooi bij de doelstellingen van de GO:
• ontwikkeling bosranden en overgangen naar cultuurgronden, heide en
schrale graslanden
• ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen
Het plan betreft het omzetten van de tot voor kort intensief agrarisch
gebruikte percelen nabij de Kerkendelweg (ten zuiden van het Driestpad).
De percelen worden ingericht als natuurakkers met struweel en ruigte.
Ook voorziet het plan in enkele wandelpaden die aansluiten op de bestaande
padenstructuur (bestaande oost-west paden en de paden aan de oostkant van
het plangebied) en worden eventueel nog aanwezige hekwerken verwijderd.
De voorgestelde inrichting sluit goed aan bij de provinciale doelen zoals
opgenomen in het Natuurbeheerplan 2021. Bij de inrichting blijft daarnaast
ook de huidige open plek behouden. Dit levert, doordat er meer
randen/overgangen ontstaan, een grote ecologische meerwaarde en past
daarnaast binnen de cultuurhistorisch ontstaansgeschiedenis van de locatie.
De laatste is van belang omdat de locatie volgens de cultuurhistorische
waardenkaart in een gebied ligt met een hoge waarde.
Het gaat om percelen waar 'nog een mooi geïsoleerd stukje van ‘enken'
zichtbaar is. In het plan lijkt dan ook voldoende rekening gehouden te zijn
met dit open karakter van het gebied door te kiezen voor
natuurakkers en struweel op de bestaande perceelsgrenzen en geen
bosaanplant.
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Reactie(s) op uw aanvraag
Iedereen die dat wilde kon vanaf 14 oktober 2021 uw aanvraag, het
voornemen om de omgevingsvergunning te geven en alle stukken die erbij
horen bekijken. Dat hebben wij laten weten op
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daarnaast wordt dit
besluit bekend gemaakt in de Barneveldse Krant en in Barneveld Huis-aanHuis. Wie een reactie (‘zienswijze’) wilde geven op het voornemen, kon dat
binnen zes weken doen. Binnen deze periode kon u ook zelf reageren.
Geen reactie
Niemand heeft een reactie gegeven op het voornemen om de
omgevingsvergunning te geven.
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Bijlage 1: Voorschriften
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor het uitvoeren van een werk
of werkzaamheden. U moet zich daarbij houden aan de volgende
voorschriften:
1.

U moet het volgende melden aan het team Handhaving via
info@oddevallei.nl. Noem daarbij het kenmerk 2021W1942:
Uiterlijk twee werkdagen voordat u begint met de
aanlegwerkzaamheden.

2.

U dient zich te houden aan de volgende mitigerende voorwaarden voor
beschermde soorten (inclusief de ecologische begeleiding voor de das).

Vleermuizen en vliegend hert
• Werkzaamheden vinden overdag plaats tussen een half uur na zonsopkomst
en een half uur voor zonsondergang.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van terreinverlichting.
Grondgebonden zoogdieren (das)
• Werkzaamheden in de directe omgeving van de burcht zo kort mogelijk
laten duren en uitvoeren met zo min mogelijk licht, geluid en trillingen.
• Voor zonsondergang, maar niet later dan 19.00 uur, de werkzaamheden
afronden, afval opruimen en gebruikte machines en voertuigen uit het gebied
verwijderen of op één centrale plek op de agrarische percelen van de
ingreeplocatie parkeren.
• Geen (extra) werkverlichting plaatsen.
• Indien voor uitvoering van de werkzaamheden de burcht visueel
gemarkeerd moet worden (bv. met linten), dient deze markering zo kort
mogelijk voor de start van de werkzaamheden te worden aangebracht en
direct na afronding te worden verwijderd.
Bij voorkeur wordt de markering buiten een straal van 20 m van de burcht
aangebracht.
• De vegetatiestructuur en bodem worden zoveel mogelijk ontzien tijdens de
werkzaamheden.
• Dassenwissels blijven behouden en zijn voor zonsondergang (of uiterlijk
19.00 uur als de zon later onder gaat) weer vrij van hout, takken, materiaal
en materieel.
• Werkzaamheden in de directe omgeving van de burcht (20 m tot de
dichtstbijzijnde
toegang):
o Alleen uitvoeren in de periode juli t/m november.
o Geen gebruik maken van grondberijdende voertuigen en machines.
o Ingangen van de burcht en wissels niet beschadigen, blokkeren of onder
hout bedelven.
o Geen kapwerkzaamheden in de directe omgeving van de burcht.
o Schade aan de ondergroei in het bos zoveel mogelijk voorkomen.
Broedvogels
• De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van
aanwezige broedvogels Dat loopt globaal van maart t/m juli, maar in het
kader van de Wnb wordt geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of
een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
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Bijlage 2: Belangrijke informatie over uw
omgevingsvergunning
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Het is belangrijk dat u de
informatie in deze bijlage leest. Dit moet u doen voordat u begint met het
uitvoeren van uw plan.
1. Algemeen
Bekendmaking van het besluit
Het besluit over uw omgevingsvergunning maken wij bekend op
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daarnaast wordt dit
besluit bekend gemaakt in de Barneveldse Krant en in Barneveld Huis-aanHuis. Dat doen wij zodat belanghebbenden weten dat dit besluit is genomen.
Wie is belanghebbende?
Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u belanghebbende. Ook
anderen kunnen belanghebbende zijn. Een belanghebbende is iemand die
betrokken is bij een besluit of geschil en daar (direct) belang bij heeft. De
voorwaarden staan in de wet en rechterlijke uitspraken. Met deze
voorwaarden bepaalt de rechter of iemand belanghebbende is wanneer
diegene beroep instelt. Voldoet iemand aan de voorwaarden? Dan wordt het
beroep inhoudelijk behandeld.
Beroep instellen: zes weken de tijd
De omgevingsvergunning is niet meteen onherroepelijk (definitief).
Belanghebbenden kunnen hiertegen beroep instellen. Zij kunnen ook aan de
rechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen. Dat kunnen zij
doen door een voorlopige voorziening aan te vragen. Stelt de rechter de
werking van het besluit uit? Dan kunt u in het uiterste geval de
omgevingsvergunning niet gebruiken.
U mag uw omgevingsvergunning pas gebruiken nadat de periode van beroep
instellen voorbij is én de rechter geen voorlopige voorziening heeft
toegewezen.
Wilt u zelf beroep instellen? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een
voorschrift? Hoe u beroep instelt, leest u in bijlage 3.
Rechten van anderen
U heeft altijd rechten en plichten tegenover anderen. Bijvoorbeeld tegenover
de gemeente of uw buren. Uw rechten en plichten veranderen niet door deze
omgevingsvergunning. U kunt daarbij denken aan eigendomsrechten. Wilt u
bijvoorbeeld bouwen óp de erfgrens? Dan heeft u toestemming nodig van uw
buren.
Uw plan aanpassen
Wilt u uw plan veranderen? Dan heeft u misschien een nieuwe
omgevingsvergunning nodig. Neem hierover zo snel mogelijk contact op met
team Vergunningverlening. U kunt bellen naar het telefoonnummer 088 - 116
99 11.

2. Andere toestemmingen
U heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de werkzaamheden die in
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de vergunning staan genoemd. De vergunning geldt niet voor andere
werkzaamheden. Misschien heeft u daarom ook andere toestemmingen nodig.
Misschien moet u nog een vergunning aanvragen. Of misschien moet u een
melding doen. Hieronder leest u meer informatie.
Openbaar gebied gebruiken
Moet u openbaar gebied gebruiken om uw plan uit te voeren? Wilt u
bijvoorbeeld bouwmateriaal op de stoep zetten? Of een machine op de weg
parkeren? Misschien heeft u hiervoor aparte toestemming nodig. Dit moet u
zo snel mogelijk navragen bij uw gemeente.
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Bijlage 3: Informatie over beroep instellen
Ik ben het niet eens met het besluit. Wat kan ik doen?
U kunt de rechtbank laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dat
doet u door beroep in te stellen.
Let op: u kunt alleen beroep instellen als u een reactie (‘zienswijze’) heeft
gegeven op ons voorgenomen besluit.
Hoe kan ik beroep instellen?
Dat doet u door een brief te sturen naar:
Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
U kunt ook digitaal beroep instellen. Dat kunt u doen via de website
www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Wat zet ik in mijn beroepschrift?
In uw beroepschrift moet het volgende staan:
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
- de datum
- het kenmerk: 2021W1942
- een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
- een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt (als dit mogelijk is)
- de reden(en) waarom u beroep instelt
- uw handtekening
Kan iemand anders beroep voor mij instellen?
Ja, dat kan. U moet dan wel een schriftelijke machtiging meesturen. Dat is
een brief waarin u toestemming geeft dat iemand anders namens u beroep
instelt. Onder deze brief moet u uw handtekening zetten.
Hoeveel tijd heb ik om beroep in te stellen?
U heeft zes weken de tijd om beroep in te stellen. De periode begint op de
dag nadat dit besluit is gepubliceerd. Wij publiceren het besluit op
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Daarnaast wordt dit
besluit bekend gemaakt in de Barneveldse Krant en in Barneveld Huis-aanHuis. Op de laatste dag van de periode moet uw beroep binnen zijn bij de
rechtbank. Anders bent u te laat en kan de rechtbank het beroep niet in
behandeling nemen.
Hoe weet ik dat mijn beroepschrift is aangekomen?
U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank. Ook krijgt u dan
informatie hoe het verdergaat.
Ik kan echt niet wachten op de uitkomst van het beroep. Wat nu?
Het besluit blijft geldig wanneer u beroep instelt. Heeft u een dringende reden
waarom u niet kunt wachten op de uitkomst van het beroep? Bij een
spoedeisende situatie kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening
vragen. Dit betekent dat u vraagt om een tijdelijke beslissing van de rechter.
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Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur een brief naar:
Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen. Dat kunt u doen
via de website www.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst beroep
heeft ingesteld.
Wat kost het om beroep in te stellen?
Voor beroep instellen moet u griffierecht betalen. Kijk voor het precieze
bedrag op www.rechtspraak.nl.
Wat kost het om een voorlopige voorziening aan te vragen?
Ook voor een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Kijk voor het
precieze bedrag op www.rechtspraak.nl.
Ik heb nog een andere vraag over beroep instellen.
Op de website www.rechtspraak.nl kunt u meer informatie vinden. Wilt u
extra vragen stellen? Op deze website vindt u daarvoor de contactgegevens.

