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Geachte heer Van der Linde,
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde
leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een
deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Namens de gemeente Gouda controleert de ODMH of vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving
op bovengenoemde beleidsterreinen worden nageleefd.
Op 16 november 2015 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft
het versterken van de IJsseldijk en het aanbrengen van brug- en trapconstructies t.b.v wandelpaden.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende kadastrale percelen:
- Gouda A 7309
- Gouda A 8702
- Gouda A 8813
- Gouda C 3526
- Gouda C 3668
- Gouda C 4112
- Gouda C 4124
- Gouda F 3703
- Gouda F 3675
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning, op basis van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen voor de
volgende activiteiten:
- bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- strijdig gebruiken (artikel 2.1 lid 1c Wabo).
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De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning:
- Aanvraagformulier publiceerbaar (ons kenmerk 2015301312);
- Memo: toelichting op aanvraag, d.d. 09-11-2015 (ons kenmerk 2015301303);
- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Verbetering IJsseldijk
(ons kenmerk 2016145181);
- Projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda, d.d. 10 mei 2016 van Hoogheemraadschap van Rijnland
(ons kenmerk 2016174558);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3A. Esthetisch Ontwerp, toelichting (ons kenmerk 2016012714);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3B. Tekening deelgebied C (ons kenmerk 2016011740);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3C. Tekening Deelgebied F - blad 1
(ons kenmerk 2016011745);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3D. Tekening Deelgebied F - blad 2
(ons kenmerk 2016011746);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3E. Tekening Deelgebied F - blad 3 (ons kenmerk 2016011747);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3F. Tekening Deelgebied F - blad 4 (ons kenmerk 2016011748);
- Projectplan VIJG, Bijlage 3G. Tekening Deelgebied F - overzicht
(ons kenmerk 2016011749);
- Projectplan VIJG, Bijlage 4A. Ontwerprapport (ons kenmerk 2016011754);
- Projectplan VIJG, Bijlage 4AB. Bijlage 1 bij Ontwerprapport (ons kenmerk 2016011750);
- Projectplan VIJG, Bijlage 4AC. Bijlage 2 bij Ontwerprapport (ons kenmerk 2016011751);
- Projectplan VIJG, Bijlage 4B. Ontwerptekening Deelgebied A (ons kenmerk 2016011752);
- Projectplan VIJG, Bijlage 4C. Ontwerptekening Deelgebied C (ons kenmerk 2016011753);
- Projectplan VIJG, Bijlage 5. Kaart deelgebied F met zones constructieve oplossingen
(ons kenmerk 2016011755);
- Projectplan VIJG, Bijlage 6A. Eigendomssituatie Deelgebied A
(ons kenmerk 2016011756);
- Projectplan VIJG, Bijlage 6B. Eigendomssituatie Deelgebied C
(ons kenmerk 2016011757);
- Projectplan VIJG, Bijlage 6C. Eigendomssituatie deelgebied F
(ons kenmerk 2016011758);
- Projectplan VIJG, Bijlage 7. Notitie afweging VKA (ons kenmerk 2016011759);
- Projectplan VIJG, Bijlage 8. Toetsingsadvies MER (ons kenmerk 2016174667)
- MER Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG), rapportnummer 205.11.00.00.00, d.d. 7 januari 2016
(ons kenmerk 2016011760);
- MER VIJG, Bijlage 1. Literatuurlijst (ons kenmerk 2016011761);
- MER VIJG, Bijlage 2. Uitgangspuntennotitie (ons kenmerk 2016011762);
- MER VIJG, Bijlage 3A. Dijkprofielen Variant A1 (ons kenmerk 2016011763);
- MER VIJG, Bijlage 3B. Dijkprofielen Variant A2 (ons kenmerk 2016011764);
- MER VIJG Bijlage 3C. Dijkprofielen Variant A3A (ons kenmerk 2016011765);
- MER VIJG, Bijlage 3D. Dijkprofielen Variant A3B (ons kenmerk 2016011766);
- MER VIJG, Bijlage 3E. Dijkprofielen Variant C1 (ons kenmerk 2016011767);
- MER VIJG, Bijlage 3F. Dijkprofielen Variant C2 (ons kenmerk 2016011768);
- MER VIJG, Bijlage 3G. Dijkprofielen Variant C3 (ons kenmerk 2016011769);
- MER VIJG, Bijlage 3H. Dijkprofielen Variant C4 (ons kenmerk 2016011770);
- MER VIJG, Bijlage 3I. Dijkprofielen Variant F1 (ons kenmerk 2016011771);
- MER VIJG, Bijlage 3J. Dijkprofielen Variant F2 (ons kenmerk 2016011772);
- MER VIJG, Bijlage 3K. Dijkprofielen Variant F4 (ons kenmerk 2016011773);
- MER VIJG, Bijlage 3L. Dijkprofielen Variant F4 (ons kenmerk 2016011774);
- MER VIJG, Bijlage 4A. Historisch bodemonderzoek (ons kenmerk 2016011775);
- MER VIJG, Bijlage 4B. Indicatief Bodemonderzoek (ons kenmerk 2016011776);
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MER VIJG, Bijlage 5A, Archeologisch Bureauonderzoek, rapport 644-A
(ons kenmerk 2016011777);
MER VIJG, Bijlage 5B. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek, rapport 1022
(ons kenmerk 2016011778);
MER VIJG, Bijlage 5C. Archeologisch Inventariserend Velonderzoek (Goudse Hout), notitie 4089
(ons kenmerk 2016011779);
MER VIJG, Bijlage 5D. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek met boringen
(voormalige Vuilbrassluis), rapport A15-077-1 (ons kenmerk 2016011780);
MER VIJG, Bijlage 6. Cultuurhistorie (ons kenmerk 2016011781);
MER VIJG, Bijlage 7A. Notitie EHS (ons kenmerk 2016011782);
MER VIJG, Bijlage 7B. Natuurtoets (ons kenmerk 2016011783);
MER VIJG, Bijlage 7C. Inventariserend Natuuronderzoek (ons kenmerk 2016011784);
MER VIJG, Bijlage 7D. Quick-scan Natuur (ons kenmerk 2016011785);
MER, Bijlage 7E. Advies Natuurwaarden (ons kenmerk 2016011786);
MER VIJG, Bijlage 8. Explosieven (ons kenmerk 2016011787);
MER VIJG, Bijlage 9A. Globale Trillingsanalyse (ons kenmerk 2016011788);
MER VIJG, Bijlage 9B. Trilling Overzicht (ons kenmerk 2016011789);
MER VIJG, Bijlage 10. Startnotitie MER (ons kenmerk 2016011790);
MER VIJG, Bijlage 11. Richtlijnen MER (ons kenmerk 2016011791);
MER VIJG, Bijlage 12. Nadere analyse veiligheidsprobleem (ons kenmerk 2016011793);
MER VIJG, Bijlage 14. Kaartenoverzicht (ons kenmerk 2016011794);
MER VIJG, Bijlage 15. Notitie Afweging Voorkeursanalyse (ons kenmerk 2016011796).

Inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6
weken (artikel 6.1 lid 2 Wabo). Als er een beroep tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend
en gedurende de beroepstermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Procedure
Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide procedure (paragraaf 3.3 Wabo). Wij hebben de
aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.
De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit
omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht daaraan stellen.
In artikel 20.4.4 van bestemmingsplan "Binnenstad Oost" is bepaald dat voor het ingraven of indrijven
van voorwerpen een aanlegvergunning (als bedoeld in artikel 2.1 lid 1b Wabo) is vereist. Op basis van
artikel 5.10 van de Waterwet is deze eis echter komen te vervallen omdat er voor het betreffende
gebied een projectplan is vastgesteld.
Uw aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben van 11 februari 2016 tot en met
23 maart 2016 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.
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Motivering
De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:
Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo)
1. de werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebied waar bestemmingsplannen “Korte Akkeren”,
“Binnenstad Oost” en “Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost” en het “Veegplan 2013” van kracht
zijn. Een aantal werkzaamheden zijn in strijd met de regels van deze bestemmingsplannen.
Hiervoor wordt afgeweken van de regels van de betreffende bestemmingsplannen. Zie voor meer
informatie de activiteit ‘Strijdig gebruiken’ in dit besluit;
2. de Welstandcommissie heeft op 10 december 2015, beoordeeld naar de criteria van de
Welstandsnota, een positief advies over het plan gegeven. Wij hebben dit advies overgenomen;
3. op grond van de verstrekte gegevens en bescheiden is het aannemelijk dat het bouwplan voldoet
aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening;
4. op grond van de verstrekte gegevens en bescheiden is het aannemelijk dat er voldoende rekening
is gehouden met aspecten van natuurbescherming;
5. de gevraagde vergunning voor deze activiteit kan daarom worden verleend, mits aan de onder de
voorschriften vermelde voorwaarden wordt voldaan.
Strijdig gebruiken (artikel 2.1 lid 1c Wabo)
1. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebied waar bestemmingsplannen “Korte Akkeren“,
“Binnenstad Oost” en “Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost” en het “Veegplan 2013” van kracht
zijn.
Bestemmingsplan “Korte Akkeren”
De werkzaamheden in het gebied waar bestemmingsplan “Korte Akkeren” van toepassing is zijn
in overeenstemming met de regels van de bestemming “Groen” (artikel 6). Daarnaast zijn de
werkzaamheden in overeenstemming met de regels van de dubbelbestemming “Waarde –
Archeologie” (artikel 17) omdat de gemeentelijk archeoloog aan heeft gegeven dat er geen
“activiteit archeologie” nodig is.
Het aanbrengen van het beoogde (voetgangers) bruggetje is echter in strijd met de bestemming
“Water” (artikel 13) omdat er ter plaatse geen aanduiding “brug” is opgenomen op de
bestemmingsplankaart (artikel 13.2.2.). Bovendien is het bruggetje in strijd met de
dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” (artikel 20). Op basis van artikel 20.2.2 is het
namelijk verboden ter plaatse bouwwerken te bouwen ten dienste van de andere daar
voorkomende bestemmingen. Verder is het op basis van de dubbelbestemming Waarde Cultuurhistorie 1 (artikel 18) verboden om het dijkprofiel aan te passen.
Voor het plaatsen van het (voetgangers) bruggetje is het mogelijk om met toepassing van artikel
2.12 eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo, juncto bijlage II, artikel 4, lid 3 van het Besluit
omgevingsrecht, af te wijken van de regels van de bestemming “Water” (artikel 20). Daarnaast is
het mogelijk om ten behoeve van dit bruggetje met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a,
onder 1 van de Wabo, juncto artikel 20.3 van bestemmingsplan “Korte Akkeren”, af te wijken van
de regels van de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” (artikel 20). Voor het aanpassen
van het dijkprofiel is het mogelijk om met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3
van de Wabo af te wijken van de betreffende regels.
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Bestemmingsplan “Binnenstad Oost”
De werkzaamheden in het gebied waar bestemmingsplan “Binnenstad Oost” van toepassing is
zijn in overeenstemming met de regels van de bestemmingen “Verkeer – Verblijf” (artikel 12) en
“Water” (artikel 13). Daarnaast zijn de werkzaamheden in overeenstemming met de regels van de
dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” (artikel 15) omdat de gemeentelijk archeoloog aan
heeft gegeven dat er geen “activiteit archeologie” nodig is.
Het aanbrengen van de constructieve voorziening is echter in strijd met de dubbelbestemming
“Waterstaat – Waterkering” (artikel 20). Op basis van artikel 20.4.1 onder b is het namelijk
verboden om voorwerpen in te graven of in te drijven. Daarnaast is het aanbrengen van de
constructieve voorziening in strijd met de dubbelbestemming “Waarde – Rivierzone” (artikel 19)
omdat er op basis van artikel 19.2.1 uitsluitend andere bouwwerken, niet zijnde damwanden,
mogen worden gebouwd.
Voor het aanbrengen van de constructieve voorziening is het mogelijk om met toepassing van
artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo, juncto artikelen 20.4.4 en 19.3 van
bestemmingsplan “Binnenstad Oost”, af te wijken van de betreffende regels.
Bestemmingsplan “Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost”
De werkzaamheden in het gebied waar bestemmingsplan “Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost”
van toepassing is zijn in overeenstemming met de regels van de bestemmingen “Verkeer” (artikel
16), “Water” (artikel 19) en “Groen” (artikel 10). Daarnaast zijn de werkzaamheden in
overeenstemming met de regels van de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie” (artikel
27)), “Waterstaat – Waterbergingsgebied” (artikel 30) en “Waterstaat – Waterkering” (artikel 31).
Het aanbrengen van de constructieve voorziening is echter in strijd met de dubbelbestemming
“Waarde – Rivierzone” (artikel 29). Op basis van artikel 29.2.1 mogen er op de bestemming
“Groen” (artikel 10) geen damwanden worden gebouwd als daar tevens de dubbelbestemming
“Waarde – Rivierzone” van toepassing is.
Voor het aanbrengen van de constructieve voorziening is het mogelijk om met toepassing van
artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo af te wijken van de betreffende regels.
“Veegplan 2013”
De werkzaamheden in het gebied waar het “Veegplan 2013” van toepassing is zijn in
overeenstemming met de regels van de bestemmingen “Water” (artikel 17) en “Groen” (artikel 10),
de dubbelbestemming “Waterstaat – Waterkering” (artikel 26) en de gebiedsaanduiding
“Vrijwaringszone – molenbiotoop”.
2. wij willen meewerken aan de genoemde afwijkingen omdat:
- het plan op een zorgvuldige wijze is ingepast in de omgeving, rekening houdend met de
ruimtelijke kwaliteit en bestaande belangen;
- het plan voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing, zoals neergelegd in het
Projectplan en bijbehorende stukken.
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Betaling leges
Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Voor de betaling van het
legesbedrag ontvangt u namens de gemeente Gouda van de Belasting Samenwerking GouweRijnland (BSGR) binnenkort een gespecificeerde nota. Op deze nota wordt vermeld op welke wijze u
eventueel bezwaar kunt maken tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde
grondslagen.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Boogaard, telefoonnummer: 088 5450430, e-mailadres: aboogaard@odmh.nl. Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief
verzoeken wij u ons kenmerk 2015301302 te vermelden.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
namens dezen,
Omgevingsdienst Midden-Holland,
Plaatsvervangend (plv) hoofd afdeling Bouw- en woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland
Ing. H. Spruit

Dit document is digitaal vastgesteld. Er staat daarom geen handtekening onder.
Beroep en voorlopige voorziening
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8.6 Algemene wet bestuursrecht
(Awb) in combinatie met hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak, beroep instellen in eerste en enige aanleg bij de Raad van State. De
beroepstermijn van zes weken vangt aan op de dag na bekendmaking door de provincie. Het
beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(postadres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Er is griffierecht verschuldigd.
Op grond van artikel 6:13 van de Awb kan echter geen beroep worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft
gebracht tegen het ontwerpbesluit.
Dit besluit valt onder de Crisis- en herstelwet. Ingevolge deze wet en het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet dienen de beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na
afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan
– als beroep is ingesteld – ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening worden ingediend. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is
verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
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Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. De start, maar ook de afronding van de werkzaamheden moeten gemeld worden bij de afdeling
Bouw- en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit kan door toezending van
een e-mailbericht naar bwt@odmh.nl o.v.v.: start/afronding werkzaamheden, locatie + ons
kenmerk 2015301302.
2. De afdeling Bouw- en woningtoezicht moet op basis van artikel 2.22 lid 2 van de Wabo tevens in
kennis worden gesteld van:
- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, ten minste twee werkdagen van
tevoren.
- de aanvang van het inbrengen van de constructieve voorziening, ten minste twee werkdagen
van tevoren.
- de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden, ten minste twee werkdagen van
tevoren.
- de aanvang van het storten van beton, ten minste twee werkdagen van tevoren.
- het plaatsen van de brugconstructies, ten minste twee werkdagen van tevoren.
3. Ten minste 3 weken vóór de aanvang van de werkzaamheden moeten de onderstaande
gegevens ter goedkeuring bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH worden
voorgelegd door toezending van een e-mailbericht naar bwt@odmh.nl. Voordat tot uitvoering
wordt overgegaan, moeten deze gegevens goedgekeurd in bezit zijn van de vergunninghouder:
a. de statische berekeningen en tekeningen van de draag- en stabiliteitsconstructies. Met de
statische berekeningen moet aangetoond worden dat de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het
bouwwerk na uitvoering van het bouwplan voldoende is verzekerd.
b. het palenplan, inclusief de statische berekeningen en tekeningen. Het draagvermogen van de
palen moet door middel van een berekening worden vastgesteld op basis van een ter plaatse
gemaakte sondering.
c. de (detail)tekeningen en statische berekeningen van de hekken langs de brugdelen.
d. de tekeningen en statische berekeningen van de te maken trappen.
e. de constructieve details, verankeringen, gewichtsberekeningen en stabiliteitsberekeningen.
4. Uit een te overleggen verklaring moet duidelijk blijken dat de integrale constructieve veiligheid is
gewaarborgd door een deskundige, in opdracht van de vergunninghouder/vergunninghoudster
aangewezen coördinerend constructeur, voor alle constructieve onderdelen behorende bij dit
bouwplan. Alle aan te leveren constructieve stukken dienen gecontroleerd en afgetekend te zijn
door de aangewezen coördinerend constructeur.
5. Het heiwerk moet geschieden onder toezicht van een deskundige op dit vakgebied.
6. Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
- als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst
bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
- steenachtig sloopafval, indien meer dan 1 m3;
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal, indien meer dan 1 m3;
- bitumineuze dakbedekking, indien meer dan 1 m3;
- teerhoudende dakbedekking, indien meer dan 1 m3;
- teerhoudend asfalt, indien meer dan 1 m3;
- niet-teerhoudend asfalt, indien meer dan 1 m3;
- dakgrind, indien meer dan 1 m3;
- overig afval.
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Gevaarlijke stoffen zoals hierboven genoemd mogen niet worden gemengd of gescheiden. De
fracties moeten op het bouwterrein gescheiden worden gehouden en gescheiden worden
afgevoerd.
7. Ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing zal de constructie in deelgebied F bij
aanleg maximaal 1 m in hoogte zichtbaar zijn en mag deze constructie nooit meer dan 1,30 m
zichtbaar zijn.
Mededelingen
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de
ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.
Bij correspondentie over deze vergunning en bij het indienen van (vervolg)bescheiden graag het
nummer 2015301302 vermelden.
Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets dergelijks op de openbare weg of in het
plantsoen is mogelijk een afzonderlijke toestemming nodig.
Indien het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet
worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk in gevaar
wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de afdeling Bouw- en
woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.
Vóór de start van heiwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden moet via een KLIC-melding
informatie over de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd. Dit om graafschade te
voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. De KLICmelding kan worden gedaan via de website: www.klic.nl of telefoonnummer 0800 0080.
Indien er grond van de locatie moet worden afgevoerd en ergens anders zal worden toegepast,
moet de kwaliteit van de vrijkomende grond worden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van
de vrijkomende grond dient de grond te worden hergebruikt conform het gestelde in de Nota
Bodembeheer Midden-Holland of dient deze te worden gekeurd conform het Besluit
bodemkwaliteit. Voor meer informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen kunt u
contact opnemen met de afdeling expertise van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000.
Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, plantsoen,
riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast dat naar onze
overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat bevinden.
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