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 Omgevingsdienst Regio Arnhem is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, 

Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en 

Zevenaar en provincie Gelderland. 

 

 

Onderwerp 

Besluit vergunningaanvraag 

Geachte mevrouw De Rover, 

 

Op 6 juni 2018 ontvingen wij uw aanvraag voor een 

omgevingsvergunning. Het betreft de aanvraag voor het plaatsen van 

een 1-laags onderwijsgebouw, voor een periode van 10 jaar, op een 

perceel gelegen aan de Thomas a Kempislaan 25, kadastraal bekend 

gemeente Arnhem, sectie: C nr. 9440. 

Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 195268174. 

 

Beoordeling 

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. 

We verlenen een vergunning voor de voorgelegde activiteiten.  

Wij vermelden het concrete besluit hieronder. 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te 

verlenen. 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende 

activiteit(en): 

 het (ver)bouwen van een bouwwerk; 

 het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van 

werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, 

beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is 

bepaald; 

 het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 

bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, 

regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit. 

 

De omgevingsvergunning wordt verleend op basis van de toegevoegde 

documenten, die deel uitmaken van het besluit. Deze digitale 

documenten ontvangt u separaat. 

 

 

 

 

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem 

Stichting Christelijk Onderwijsgroep  

Vallei & Gelderland-Midden 

Mevrouw K.M. de Rover 

Postbus 2019 

6802 CA  ARNHEM 
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De vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar.  

Na deze termijn moet de toestand van vóór de verlening van de 

omgevingsvergunning worden hersteld. 

 

Betaling leges  

U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van uw 

aanvraag. Het gaat om een bedrag van                € 8.232,20.   

De leges zijn als volgt opgebouwd: 

- activiteit bouwen:   € 7.405,20 

- aanleggen:     €    513,00 

- buitenplanse kleine afwijking bij bouwen:  €    314,00 

 

Voor de legesrekening hebben wij de bouwkosten conform de 

aanneemsom vastgesteld op € 363.000,00.  

Voor de legesrekening hebben wij de aanlegkosten zijn vastgesteld op 

€ 5000,00.  

 

Aangezien het van toepassing zijnde bestemmingsplan ouder is dan  

10 jaar, worden bovenstaande leges niet in rekening gebracht. 

 

Publicatie  

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl. 

 

Inwerkingtreding 

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de 

bekendmaking. 

 

Rechtsmiddelen 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden bezwaar of beroep en een 

verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. 

Daarover informeren wij u in de bijlage.    

 

Toelichting  

De gevolgde procedure, voorschriften en aandachtspunten, 

overwegingen en rechtsmiddelen leest u in de bijlagen. 

 

De omgevingsvergunning is verleend onder in de bijlagen opgenomen 

voorschriften. Als u niet aan de gestelde voorschriften voldoet kunt u 

geen gebruik maken van deze omgevingsvergunning. 
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Vragen 

Vragen over deze brief kunt u stellen aan de heer S. Zandwijken, 

telefoonnummer: (026) 377 35 59.  

U heeft uw aanvraag ingediend via het Omgevingsloket. Wij verzoeken 

u eventuele aanvullende documenten via het Omgevingsloket in te 

dienen. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Arnhem, 

 

 

 

 

R.M. Vlaander 

Afdelingshoofd 

Omgevingsdienst Regio Arnhem 

 

Bijlage(n): 

- Procedure 

- Voorschriften en aandachtspunten 

- Overwegingen 

- Rechtsmiddelen 

- Q18-00331_A001-A0_pdf 

- Q18-00331_A002-A1_pdf 

- Q18-00331_attesten_pdf 

- Q18-00331_Kwaliteitsverklaring_pdf 

- Q18-00331_daglicht_berekening_pdf 

- Q18-00331_ventilatie_berekening_pdf 

- COG Arnhem 
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Bijlage: Procedure  

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht.  

De aanvraag is beoordeeld voor het (ver)bouwen van een bouwwerk 

aan artikel 2.10, voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde 

of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een 

bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 

voorbereidingsbesluit is bepaald aan artikel 2.11 en voor het gebruiken 

van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of 

Provincie of een voorbereidingsbesluit aan artikel 2.12 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst 

aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht.  

 

Reacties  

De ontvangst van de omgevingsvergunning is gepubliceerd op 

www.overheid.nl. 

Er zijn geen reacties ingediend. 
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Bijlage: Voorschriften en aandachtspunten 

 

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende: 

 

Voorschriften 

De volgende voorschriften zijn van toepassing:  

 

dat tenminste 3 weken voordat met de desbetreffende handeling wordt 

gestart, de onderstaande gegevens en bescheiden ter beoordeling en 

goedkeuring zijn ontvangen: 

● het bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats 

waarin maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de weg, de 

in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige 

bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers nader 

worden uitgewerkt. Het plan moet de volgende onderdelen 

bevatten: 

o één of meerdere tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting 

blijkt:  

- de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende 

wegen, bouwwerken e.d.; de situering van het bouwwerk;  

- de aan- en afvoerwegen;  

- de laad-, los- en hijszones;  

- de plaats van de bouwketen;  

- de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle 

bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;  

- de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;  

- de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;  

● het leidingplan en aansluitpunten van riolering en 

hemelwaterafvoeren;  

● een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende 

terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de 

bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en 

opstelplaatsen van brandweervoertuigen; 

● een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem, 

gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een 

instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit. 

 

 

Aandachtspunten 

Nader te overleggen gegevens 

● De in de voorschriften genoemde gegevens en bescheiden moeten 

uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de 

betreffende handeling ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst 

Regio Arnhem worden overlegd. 

● Wij verzoeken u de documenten zoveel mogelijk digitaal in te 

dienen, onder vermelding van het zaaknummer.  

Dit kunt u doen via postbus@odra.nl.   

 

Melding start bouw 

● De aanvang van de werkzaamheden van het bouwproces moet u 

uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan met vermelding van 

het zaaknummer melden. 
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Melding einde bouw 

● De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een 

vergunning is verleend worden ten minste op de dag van 

beëindiging door de houder van de vergunning gemeld. 

 

Melden werkzaamheden 

● De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij 

het onderwerp, worden gestuurd naar postbus@odra.nl. 

 

Uitwerking Bouwveiligheidsplan 

● Hierbij dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd: 

o er dient van alle in de nabijheid gelegen bouwwerken een 

opnamerapportage te worden gemaakt waarin tenminste de 

volgende aspecten zijn vastgelegd: 

- foto’s van de diverse gevels; 

- een beschrijving van de hoofdstructuur van het pand; 

- de bouwkundige staat van het pand; 

- reeds aanwezige schade of vervorming; 

- de aanlegdiepte- en breedte van de fundering of; 

- de soort en inheidiepte van funderingspalen palen; 

o er dient tijdens de uitvoering dagelijks constructief deskundig 

toezicht op het werk aanwezig te zijn, dat namens de 

vergunninghouder gemachtigd is handelend op te treden; 

 

Riolering 

● In dit gebeid ligt een gescheiden rioolstelsel. Het huishoudelijke 

afvalwater dient op het gemeentelijke vuilwaterstelsel worden 

geloosd; 

● Op grond van landelijke regelgeving dient het hemelwater op eigen 

terrein te worden verwerkt; 

● dat voor het aansluiten van de benodigde (tijdelijke) 

rioolaansluiting(en) op het gemeenteriool minimaal drie weken 

tevoren een melding dient te worden ingediend bij de gemeente.  

 

Bodem 

● dat indien er grond op de bouwlocatie wordt toegepast van buiten 

de bouwlocatie dit minimaal één week voor de daadwerkelijke 

toepassing moet worden gemeld aan de afdeling Handhaving bouw, 

bodem en vuurwerk van de Omgevingsdienst Regio Arnhem 

via(0900-1809); 

● dat als de bouwer bij de grondwerkzaamheden duidelijk afwijkend 

(bodem)materiaal en/of verontreiniging waarneemt, hij de volgende 

acties onderneemt: 

o het bevoegd gezag, in deze de afdeling Handhaving bouw, 

bodem en vuurwerk van Omgevingsdienst Regio Arnhem, in 

kennis stellen via (0900-1809); 

o het werk op de betreffende plaats stilleggen; 

o het afwijkende bodemmateriaal apart houden en dit te laten 

onderzoeken. Op grond hiervan kan de verwerking/ 

verwijdering bepaald worden; 

● dat indien het een vermoedelijk geval van ernstige 

bodemverontreiniging betreft de verontreiniging gemeld dient te 

worden op basis van artikel 28 van de Wet Bodembescherming bij 

de afdeling Handhaving bouw, bodem en vuurwerk van de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem; 
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● dat de aanwijzingen van de toezichthouder Wbb opgevolgd dienen 

te worden; 

● dat voor informatie over de te ontgraven grond en eventueel 

grondverzet verwezen wordt naar de website van uw gemeente; 

 

 

Voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van 

werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een 

bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 

voorbereidingsbesluit is bepaald, geldt het volgende: 

 

Voorschriften 

Het volgende voorschriften is van toepassing:  

● dat het terrein na het verwijderen van de tijdelijke bouwwerken 

wordt opgeleverd zoals voor de start van het plaatsen van de 

klaslokalen. 

 

Aandachtspunten 

Er zijn geen aandachtspunten van toepassing. 

 

 

Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 

exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 

voorbereidingsbesluit geldt het volgende: 

 

Voorschriften 

Er zijn geen voorschriften van toepassing. 

 

Aandachtspunten 

Er zijn geen aandachtspunten van toepassing. 
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Bijlage: Overweging(en) 

 

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende: 

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

 

Bestemmingsplan 

● dat gebleken is dat het project (op onderdelen) in strijd is met het 

ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Monnikenhuizen-

Klarenbeek".  

● dat de strijdigheid kan worden opgeheven indien medewerking kan 

worden verleend aan de planologische afwijking die voor de 

realisering van dit project noodzakelijk is; 

● dat voor de verleende medewerking aan de planologische afwijking 

naar de hieronder opgenomen deeltoestemming wordt verwezen.  

 

Bouwbesluit 2012 

● dat uit de aanvraag is gebleken dat het aannemelijk is dat het 

project voldoet aan het Bouwbesluit 2012; 

 

 

Voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van 

werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een 

bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 

voorbereidingsbesluit is bepaald, geldt het volgende: 

 

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

 

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo niet voldoet aan de 

in artikel 2.11 Wabo gestelde toetsingsaspecten.  

Het project voldoet aan het gestelde toetsingskader, hieronder treft u 

de beoordeling. 

 

Het werk bevindt zich of vindt plaats in een gebied waarvoor 

- het bestemmingsplan “Monnikenhuizen-Klarenbeek” is vastgesteld;  

 

Op grond van de plankaart van het bestemmingsplan zijn de volgende 

werkzaamheden vergunningplichtig gesteld: 

● Het vellen, rooien en beschadigen van houtgewassen. 

● Het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse leidingen, 

constructies installaties of apparatuur. 

● Het graven, dichten, verdiepen of verbreden van sloten, 

greppels of beken. 

● Het ophogen, bodem verlagen of vergraven, egaliseren en 

ontginnen van gronden. 

 

Het bestemmingsplan stelt dat de vergunning alleen kan worden 

verleend indien de werken of werkzaamheden verband houden met de 

doeleinden die aan de desbetreffende bestemming zijn toegekend. Ook 

mogen de werkzaamheden en de te verwachten gevolgen daarvan, 

hetzij direct, hetzij indirect, de landschappelijke, cultuurhistorische, 

natuur- en monumentale waarden en kwaliteiten van de gronden dan 

wel de kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de 

drinkwatervoorziening niet onevenredig aantasten. 
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Om na te gaan of de genoemde waarden en kwaliteiten van de gronden 

niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, hebben wij 

advies gevraagd aan het cluster Beleid en Regie, afdeling Fysiek en 

afdeling Omgevingskwaliteit. Uit de adviezen blijkt dat door de 

werkzaamheden geen strijdigheid optreedt met de bestemming en de 

doeleinden. Ook blijkt dat de werkzaamheden geen belemmering 

vormen voor de genoemde waarden en kwaliteiten van de gronden. 

 

dat er ten aanzien van de geplande werkzaamheden vanuit het 

toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of 

werkzaamheid, zoals neergelegd in bestemmingsplan Monnikenhuizen – 

Klarenbeek geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

 

Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 

exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 

voorbereidingsbesluit geldt het volgende: 

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen: 

 

Bestemmingsplan 

● dat in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan 

''Monnikenhuizen-Klarenbeek'' aan het onderhavige perceel de 

bestemming “Maatschappelijke doeleinden met behoud van 

landschappelijke waarden” is toegekend; 

● dat ingevolge artikel 2.5.2 van de regels behorende bij het 

bestemmingsplan op deze locatie uitsluitend dienstwoningen met 

een maximum van 600m3 gebouwd mogen worden;  

● dat het plaatsen van een 1 laags tijdelijk onderwijsgebouw derhalve 

in strijd is met het van kracht zijnde bestemmingsplan; 

● dat deze strijdigheid in aanmerking komt voor de toepassing van de 

afwijkingsmogelijkheid van het geldende bestemmingsplan op 

grond van artikel 4 bijlage II van bet Besluit omgevingsrecht; 

● dat het stedenbouwkundig aanvaardbaar wordt geacht 

medewerking te verlenen aan de planologische afwijking van het 

bestemmingsplan; 

● dat de omgevingsvergunning kan worden verleend op grond van 

het bepaalde in artikel 3. lid 3 van de Wabo aangezien het project 

niet in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het ter 

plaatse vigerende bestemmingsplan. 
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Bijlage: Rechtsmiddelen 

 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en 

deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.  

 

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij het College 

van burgemeester en wethouders van Arnhem en dient gezonden te 

worden aan:  

Cluster Intern Advies 

Secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie 

Postbus 9029 

6800 EL ARNHEM 

 

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht ten minste te bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals 

vermeld in het briefhoofd van ons besluit; 

- de gronden van het bezwaar. 

 

Voorlopige voorziening 

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in 

werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden 

aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden 

ingediend bij: 

Rechtbank Gelderland 

Team Bestuursrecht 

Postbus 9030 

6800 EM Arnhem 

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om 

voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in 

werking nadat hierover een beslissing is genomen.  

 

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige 

voorziening te treffen, is het van belang dat: 

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden; 

- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde 

spoed. 

 

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde 

eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene 

wet bestuursrecht). 
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