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INLEIIDING
1.1 In
nleiding
Voordat de uitvoerin
ng van de GOL-projecte
G
n kan starte
en, moeten de
d PIP’s zijnn vastgesteld en een aantal vergunning
gen uitvoerin
ngsbesluiten (vergunning
gen, ontheffinngen en
meldinge
en) zijn verkregen. Daarb
bij kan gebru
uik worden gemaakt
g
van de provinciaale coördinatiere
egeling als opgenomen in artikel 3.33
3 van de We
et ruimtelijke
e ordening. D
Deze coordinatie
eregeling voo
orziet in de koppeling van
n de uitvoerin
ngsmodule (de uitvoeringgsbesluiten) aan
n de planolog
gische modu
ule (de PIP’ss). Daarmee
e kunnen de uitvoeringsbbesluiten
parallel e
en gecoördin
neerd worde
en voorbereid
d met de PIP
P’s zodat dez
ze op basis van artikel 3.8 vvan de Wro in één keer de uniforme
e openbare voorbereidingsproceduree als bedoeld in de afdeling 3.4 Awb en
n een eventu
uele beroeps
sprocedure kunnen
k
doorllopen. In
deze no
otitie wordt advies
a
gegev
ven over we
elke vergunn
ningen het beste tegelijkk met de
PIP’s in procedure kunnen
k
word
den gebrach
ht danwel in de realisatiefase (door de aannemer) kkunnen word
den geregeld
d. Dit met al s doel dat de
d doorloopsnelheid van het project zo kkort mogelijk wordt gehou
uden.

1.2 Coördinatie
ebesluit
De Wet ruimtelijke ordening
o
gee
eft de mogelijjkheid op ve
erschillende momenten
m
tee coördineren. Je kunt coörd
dineren gelijk
ktijdig met he
et besluitvorm
mingsproces
s van het PIP
P (eerste
tranche), maar ook nadat
n
het PIP in procedu
ure is gebrac
cht (tweede of derde trannche). In
deze nottitie wordt oo
ok advies gegeven over d
de toepassin
ng van tranch
hes in de coöördinatie
van de u
uitvoeringsbe
esluiten.
Om de ccoördinatiere
egeling te ku
unnen toepasssen, dient er
e een coörd
dinatiebesluitt te worden genomen. Daarb
bij is van belang dat de vvergunninge
en kunnen wo
orden ondervverdeeld
groepen:
in twee g
die toeDe uitvoeringsb
besluiten zijn
n de wezen lijke vergunn
ningen en ontheffingen
o
stem
mming geven
n voor de verandering va
an het projec
ctgebied richtting de nieuw
we situatie. Het gaat da
aarbij om de uitvoeringsb
besluiten ben
nodigd voor de voorbereeiding en
de realisatie va
an het projec
ct zoals bijvvoorbeeld de
e omgevingsv
vergunning vvoor het
kap
ppen van bomen en de omgevingsve
ergunning vo
oor de bouw
w en aanleg van het
projject. Deze uiitvoeringsbes
sluiten kunne
en - al dan niet
n via coörd
dinatie - sam
menlopen
mett de PIP-proccedure.
De overige verg
gunningen betreffen
b
ene
erzijds de div
verse toestemmingen diee te man hebben me
et de tijdelijk
ke (uitvoerin gs)situatie en
e anderzijds
s de meldinggen met
ken
een
n korte proce
eduretijd. Ditt zijn de verg
gunningen die
d het beste
e in de realissatiefase
(eve
entueel doorr de aanneme
er) kunnen w
worden gereg
geld.
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3

k flexibiliteit tte behouden
n in de wijze waarop de verschillend
de uitvoeOm zovveel mogelijk
ringsbessluiten geco
oördineerd ku
unnen worden voorbere
eid, is het addvies alle benodigde
vergunn
ningen in hett coördinatieb
n overzicht hhiervan is opg
genomen
besluit op te nemen. Een
in bijlage 1.

1.3 Procedure
P
ort is de form
mele procedu
ure op basis van de coörd
dinatieregelinng als volgt:
In het ko
De
e ontwerp-uitv
voeringsbes luiten worde
en voor de du
uur van 6 weeken ter visie
e gelegd.
Er kunnen zienswijzen word
den ingedien
nd;
e bevoegde gezagen ne
emen het definitieve bes
sluit tot verleening van de
e diverse
De
verrgunningen en
e ontheffing
gen (2 à 3 ma
aanden);
De
e definitieve uitvoeringsbe
esluiten worrden wederom voor de dduur van 6 weken
w
ter
inzzage gelegd. Er kan bero
oep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrec
chtspraak
van
n de Raad va
an State (AB
BRS);
AB
BRS dient op
p basis van de Crisis- en herstelwett binnen 6 m
maanden uits
spraak te
doe
en.
Deze procedure geldt niet allee
en voor de uitvoeringsbe
u
esluiten die ttegelijk met de PIP’s
worden gecoördinee
erd maar ookk voor een eventuele
e
twe
eede of derdde tranche (z
zie artikel
3.33 lid 4 jo. artikel 3.31
3
lid 3 Wrro).
Ter verg
gelijking: de reguliere prrocedure voo
or een omge
evingsvergunnning kan va
anaf aanvraag zo’n
z
2,5 jaar duren omda
at er eerst bezwaar
b
kan worden gem
maakt en ve
ervolgens
beroep en hoger beroep kan wo
orden ingeste
eld.

4

Hoofdstuk 1

De tijdsw
winst bij het toepassen
t
va
an de coördiinatieregeling
g zit dus met name in heet feit dat
na de be
esluitvorming
g rechtstreek
ks beroep ka
an worden in
ngediend bij de ABRS e n dat op
deze beroepsfase oo
ok nog de Crisis- en hersstelwet van toepassing
t
is
s zodat dezee slechts
6 maan
nden duurt. De feitelijk
ke ‘normale
e’ besluitvorrmingstermijn
n (dus zonnder bezwaar/be
eroep) van veel
v
uitvoerin
ngsbesluiten is vaak kortter dan deze
e onder de ccoördinatieregelin
ng. Dit komtt omdat onde
er de coördi natieregeling
g de uniform
me openbare voorbereidingsp
procedure uit de Awb (affdeling 3.4) vvan toepassin
ng is.
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TOEP
PASSING
G COÖR
RDINATIE
EREGEL
LING

2.4 In
ndeling in categorie
eën
In deze notitie wordtt advies gegeven over w
welke vergunningen het beste
b
tegelijkk met de
PIP’s in procedure kunnen
k
word
den gebrach t dan wel in
n de realisatiefase (door de aannemer) kkunnen word
den geregeld
d. Dit met al s doel dat de
d doorloopsnelheid van het project zo kkort mogelijk wordt gehou
uden.
Zoals in paragraaf 1.2 is aangeg
geven, kunne
en de uitvoe
eringsbesluite
en worden oonderverdeeld in twee groepe
en:
De uitvoeringsb
besluiten die zien op de vverandering van
v het proje
ectgebied ricchting de
nieu
uwe situatie. Het gaat da
aarbij om de uitvoeringsb
besluiten ben
nodigd voor de voorbere
eiding en de
e realisatie van
v
het proj ect. Deze uitvoeringsbesluiten dieneen in de
plan
n/voorbereidingsfase te worden
w
geno
omen en kun
nnen derhalv
ve het bestee gecoördine
eerd worden
n voorbereid.. Coördinatie
e heeft name
elijk als voorrdeel voor dee burger
dat een totaalpa
akket aan besluiten
b
worrdt voorgeleg
gd. Voordeel voor de inittiatiefnemerr is dat er hiermee één moment is vvan beroep voor meerde
ere besluitenn samen
waa
ardoor (proce
edure)tijd wo
ordt bespaarrd. Voorstel is om deze uitvoeringsbbesluiten
in tw
wee tranchess (categorie 1 en 2 in bij lage 1) voor te bereiden, afhankelijk van hun
invlo
oed op de doorloopsnelh
d
heid van hett project. In paragraaf 2.2. wordt nadder ingegaa
an op de aspecten die van
v
invloed zijn op de doorloopsne
d
lheid van dee uitvoering
gsbesluiten in
n relatie tot de
d coördinatie
eregeling.
De overige vergunningen zijnde
z
de divverse toeste
emmingen die te maken hebben
e (uitvoerings
s)situatie en de meldingen. Dit zijn de
d vergunninngen die
mett de tijdelijke
het beste in de realisatiefas
se (eventuee
el door de aannemer)
a
kunnen wordeen geregeld
d. Deze verg
gunningen va
allen in categ
gorie 3 van de lijst in bijlage 1.
Categorie 1

Uitvoerringsbesluiten tranche 1

Uitvoeringsbesluiten die gecoördineerd
g
d met de

(artikel 3.33 lid 1 ond
der b Wro)

n voorbereid
PIP’s worden

Categorie 2

Uitvoerringbesluiten tranche 2

Uitvoeringsbesluiten die gecoördineerd
g
d na start

(artikel 3.33 lid 1 ond
der a Wro)

procedure PIP’s worden vo
oorbereid

Vergun
nningen

Toestemmingen tijdelijke (uitvoerings)si
(
ituatie en

Categorie 3

meldingen

Hoofdstuk 2
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2.5 In
nvloed op
p doorloop
psnelheid
n het project zo kort mogelijk te houdden. De doorrloopsnelDoel is de doorloopsnelheid van
heid is met name afhankelijk
a
vvan de proce
esrisico’s. De procesrisicco’s worden bepaald
door de volgende as
specten:
Uitvoerbaarheid
d PIP: voor d
de PIP-proce
edure is het van
v belang ddat er zicht bestaat op
de uitvoerbaarh
heid van hett plan. Door te beschikken over bijvo
voorbeeld een ontheffing
g in het kade
er van de Flo
ora- en Faun
nawet bij vas
ststelling vann het PIP is zeker
z
dat
hett PIP voldoett aan deze w
wet (Raad va
an State-proo
of). Indien opp de gebruikelijke wijze in het PIP alleen
a
wordt aangegeven
n dat de uitv
voerbaarheidd van het PIP als het
gaa
at om de Flo
ora- en fauna
awet door middel
m
van on
nderzoek is aangetoond en daarme
ee aannemellijk is dat de
e ontheffing verleend
v
zal worden, is er de kans dat in de
berroepsprocedure deze co
onclusie (mett succes) wo
ordt aangevoochten. Een methode
om
m de uitvoerb
baarheid van
n het PIP aa
an te tonen en daarmeee de procesrrisico’s te
min
nimaliseren is het laten meelopen va
an de (in dit opzicht) meeest kritische
e vergunnin
ngprocedures
s en de verg
gunningen die onlosmakelijk aan eenn PIP zijn ve
erbonden
(zo
oals procedure hogere g renswaarde)) met de PIP
P-procedure via de coördinatie in
de eerste tranc
che.
Ko
osten aannem
mer: het vro
oegtijdig (voor start aan
nbesteding) bbeschikbaar zijn van
(on
nherroepelijke) uitvoering
gsbesluiten, haalt de verrgunningproccedurerisico’s weg bij
de aannemer. Het project kkan hierdoorr wellicht goe
edkoper worrden aanbes
steed omdatt de aannem
mer de vergu nningen e.d. niet meer behoeft
b
aan tte vragen en
n de hierme
ee gepaard gaande
g
onze kerheden nie
et behoeft te ‘begroten’.
Fle
exibiliteit in wegontwerp:
w
daar staat tegenover
t
dat het vroeggtijdig vastleg
ggen van
we
egontwerpen in vergunnin
ngen weinig flexibiliteit geeft
g
in de n adere uitwerking van
de wegontwerp
pen in de D
DO/besteksfa
ase. Ook is dit van invlooed op de aanbestea
ngs- en realisatiefase. O
Open staan voor
v
slimme oplossingenn van een aannemer
a
din
(en
n daarmee gepaard
g
gaa
ande lagere kosten) is daarmee
d
nieet meer mog
gelijk. De
onttwerpgerichte
e uitvoeringssbesluiten kunnen
k
daaro
om beter huun plek krijg
gen in de
twe
eede tranche
e, als de DO//besteksfase
e is afgerond.
Be
enodigde voo
orbereidingsttijd: om de uitvoeringsb
besluiten aann te kunnen
n vragen,
wo
orden er indie
eningsvereissten gesteld. Het gaat da
aarbij om de beschikbaarrheid van
de noodzakelijke informati e voor het aanvragen van
v
de uitvooeringsbeslu
uiten. Het
uitw
werkingsnive
eau van het project bepa
aalt het vroe
egste momennt waarop ve
ergunningen
n daadwerke
elijk kunnen w
worden aang
gevraagd. Diit geldt bijvooorbeeld voorr de meer
onttwerpgerichte
e uitvoeringssbesluiten. Maar
M
ook hett moeten uitvvoeren van bepaalde
ond
derzoeken zorgt
z
bij som
mmige uitvoeringsbesluite
en tot lange voorbereidin
ngstijden.
Oo
ok kunnen (b
betredings)to
oestemminge
en noodzake
elijk zijn van de eigenare
en in het
pro
ojectgebied om
o de onderzzoeken uit te
e kunnen voe
eren en het uuitvoeringsbe
esluit aan
te vragen.
v
Een dergelijke vvoorbereiding
gstijd kan in zo’n geval dde gehele eerste tranche
e ‘ophouden’. Dit is vanw
wege de doorloopsnelheid van het prroject ongew
wenst. Uitvoe
eringsbesluitten die dus n
niet op het krritische pad liiggen op bassis van bovenstaande

8
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asp
pecten, kunnen derhalve
e beter in de
e tweede tra
anche meege
enomen worrden. Dit
gee
eft meer luch
ht in de planning om tot voldoende uitgewerkte
u
aanvragen
a
tee komen
voo
or deze uitvo
oeringsbesluiten. Indien w
wel de nood
dzakelijke infformatie besschikbaar
is, iis het wat dit aspect be
etreft geen riisico om een
n uitvoerings
sbesluit in trranche 1
mee
e te nemen. In bijlage 1 is per uitvo
oeringsbesluit aangegeve
en of op dit moment
het detailniveau
u van het on
ntwerp voldo
oende is en of er voldo
oende inform
matie beschikbaar is om de aanvraag
g te kunnen doen.

2.6 Planning
de van de bo
ovenbeschre
even indeling
g in categoriieën op basiis van de invvloed op
Uitgaand
de doorlloopsnelheid
d van het pro
oject, kan de
e volgende globale
g
planning voor dee uitvoeringsbessluiten gehan
nteerd worde
en:
Categorie 1

Uitvoerringsbesluiten

- Voorbe
ereiden en opsturen aanvra
agen: 4 maannden

tranche
e1

- Opstelllen ontwerpbe
esluiten : 7 ma
aanden
- Ter vissie legging ontwerpbesluit
en:
o

parallel met ont-

werp-P
PIP
- Beantw
woording zienswijzen: tege
elijk met beanttwoording
ziensw
wijzen over PIP
P
- Definittieve besluitvo
orming: paralle
el met vaststelllen PIP
Categorie 2

Uitvoerringsbesluiten

- Voorbe
ereiden en opsturen aanvra
agen: 2 maandden

tranche
e2

- Opstelllen ontwerpbe
esluiten: 4 ma
aanden
- Ter vissie legging onttwerpbesluiten
n: 6 weken
- Beantw
woording zienswijzen
- Definittieve besluitvo
orming

Categorie 3

Vergun
nningen

Vlak voorr/in de realisattiefase

Het afro
onden van onderzoeken en het tech
hnisch ontwe
erp en het voorbereiden
v
n van de
en maken geen onderde
aanvrage
eel uit van d e formele prrocedure. Op
p de tijd die hiervoor
nodig is,, kan dus wo
orden gestuurd. Ook de te
ermijnen voo
or het opstellen van de (oontwerp)uitvoerin
ngsbesluiten
n heeft de provincie
p
- u
uiteraard binnen alle red
delijkheid – in eigen
hand en worden duss niet wettelijjk bepaald. H
Hier liggen nog
n mogelijkh
heden tot veersnelling
doorloopsnelheid van de verschillende
e tranches.
van de d

Hoofdstuk 2
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UITVO
OERING
GSBESLUITEN P
PER CAT
TEGORIE
3.7 Categorie 1 – uitvoerringsbeslu
uiten eers
ste tranche
e
besluiten die op basis van
n de aspecte
en zoals beschreven in pparagraaf
Er zijn 5 uitvoeringsb
2.2. in de eerste tran
nche vallen. Voor deze u
uitvoeringsbe
esluiten is he
et advies om
m deze te
coördine
eren met de PIP’s met na
ame omdat d
deze de uitvo
oerbaarheid van de PIP’ss (mede)
bepalen.. Het betreft de volgende
e:
 Verg
gunning op grond
g
van Na
atuurbescherrmingswet (P
PAS)
 Onth
heffing op gro
ond van Florra- en Fauna
awet
 Hogere grenswa
aarde geluid
 Verzzoek aanpassing producttie plafond
 Onth
heffing op gro
ond van Weg
genwet (KB onttrekken opo en afritten rijksweg)

Hoofdstuk 3
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3.8 Categorie
C
2 – uitvoe
eringsbeslluiten twee
ede tranch
he
In categ
gorie 2 gaat het over de o
overige uitvo
oeringsbesluiten die niet persé tegelijjk met de
PIP’s in de eerste trranche gecoö
ördineerd in procedure gebracht hoeeven te worde
en om de
uitvoerb
baarheid van
n de PIP’s aa
an te tonen. Deze uitvoe
eringsbesluiteen dienen echter wel
in de pla
an/voorbereidingsfase te
e worden gen
nomen om tijdig gereed tte zijn voor de
d aanbesteding en uitvoerin
ng van het prroject om zo
o de doorloopsnelheid vaan het projec
ct zo kort
mogelijkk te houden. Deze kunne
en derhalve het
h beste gec
coördineerd in de tweede
e tranche
worden voorbereid om
o zo proced
duretijd te be
esparen.
De uitvo
oeringsbesluiten in de tw
weede tranche
e betreffen de
d volgende:
1
Om
mgevingsverg
gunning kapp
pen (gemee
enten);
Om
mgevingsverg
gunning bouw
wen2 (gemee
enten);
Wa
atervergunnin
ng (watersch
happen);
Boswetmelding
g (Min. EZ);
Wb
br-ontheffing (RWS);
On
ntheffing op grond
g
van de
e Wegenwet (gemeenten);
Verkeersbesluit (Rijk/provin
ncie Noord-B
Brabant/geme
eenten)3;
On
ntgrondingsve
ergunning (p
provincie Noo
ord-Brabant);
On
ntheffing o.g.v
v. Provinciale
e Milieuverordening (provincie Noordd-Brabant).
3.2.1. Mogelijkhe
eden tot verrplaatsen na
aar eerste trranche
De wen
ns is om –ind
dien mogelijkk- zoveel mo
ogelijk uitvoe
eringsbesluiteen in de tweede tranche alsn
nog naar de
e eerste tran che te verplaatsen). Te denken valtt aan de Om
mgevingsvergunn
ningen kappe
en en een aa
antal Verkee
ersbesluiten (zie
(
ook voettnoot 1 en 3). Dit kan
indien:
v
gstijd/indieningsvereisten
n dat toestaaan;
de benodigde voorbereiding
1

Indien mogelijk
m
op basis
s van de benod igde voorbereid
dingstijd/indienin
ngsvereisten enn de (betredings) toestemming van de betreffende eigenaren is he
et gewenst de Omgevingsvergu
O
unning kappen iin de eerste tran
nche mee
te nemen. Het kappen va
an bomen is nam
melijk meestal verbonden
v
aan een
e bepaalde pperiode per jaar.. Ter voorbereiding op de realisatie
e van het projecct kan het daaro
om wenselijk zijn
n vroegtijdig meet de kap te beginnen.
Indieningssvereiste voor de
d aanvraag Om
mgevingsvergun
nning kappen is een bomeninveentarisatie. Deze inventarisatie is ee
en andere dan de
d natuurtoets d
die in het kader van de Flora- en
e faunawet plaaatsvindt. Om de
e Omgevingsverg
gunning kappen in de eerste tra
anche te kunnen
n meenemen, is
s het dus noodzaakelijk om de bo
omeninventarisattie vroegtijdig uit te voeren.
2

De Omg
gevingsvergunn
ning bouwen is in de tweede tranche
t
geplaatst omdat het eeen ontwerpgerricht uitvoeringsbeslu
uit betreft. Vanw
wege de moge lijk benodigde voorbereidingst
v
tijd en flexibiliteeit in het ontwerp is het in
eerste insstantie niet gew
wenst dit uitvoerringsbesluit in de eerste tranch
he mee te nemeen. De gemeenten hebben
echter aangegeven met een Omgevingssvergunning bo
ouwen op hoofdlijnen mee te w
willen werken zo
odat er minder proce
esrisico’s zijn ind
dien dit uitvoeri ngsbesluit even
ntueel in de eerste tranche worrdt meegenome
en. Mogelijk
geldt dit ook
o voor de Wattervergunning.
3

Verkeerssbesluiten brengen over het alg
gemeen weinig procesrisico me
et zich mee en hebben dus we
einig invloed
op de doo
orloopsnelheid van
v het project.. Daarom zijn deze
d
vooralsnog
g geplaatst in dee tweede tranch
he. Het kan
echter we
enselijk zijn om in een vroeg sstadium aan de omwonenden duidelijkheid
d
te geven wat de eindsituatie
nabij hun woning zal zijn
n om zo draagvvlak te creëren voor het project. Eventueel kkunnen daarom een aantal
Verkeersb
besluiten die zie
en op de eindsittuatie (bijv. van 50 km terug na
aar 30 km.) – enn dus niet voor de tijdelijke
situatie tijdens de uitvoerring – in de eersste tranche mee
e genomen word
den.

12
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en h
het niet wensselijk is ‘ontw
werpruimte’ te
er.
e laten voor de aanneme
Nadelen
n
Nadeel iis dat hoe meer
m
uitvoeriingsbesluiten
n in de eers
ste tranche tegelijk met dde PIP’s
gecoördineerd in pro
ocedure worrden gebrach
ht, hoe meerr kans besta
aat dat de vooorbereidingstijd toeneemt in
n verband me
et noodzake lijke onderzo
oeken en ben
nodigde detaailuitwerkingen vvan de wegontwerpen. Bo
ovendien ne emt met de hoeveelheid uitvoeringsbbesluiten
de comp
plexiteit van de coördina
atie en voorb
bereiding van de proced
dure toe. Dit kan de
doorloop
psnelheid va
an de vastste
elling van de
e PIP’s vertra
agen.
Daarnaa
ast wordt opg
gemerkt dat als in de vo
oorbereiding en procedure van de P
PIP’s een
kink in de kabel kom
mt, dit ook nad
delig is voor de uitvoeringsbesluiten in de eerste tranche.
Door verrtraging kunn
nen de onde
erzoeken ten behoeve va
an de uitvoerringsbesluiteen verouderd zijn
n en dus ‘ove
er’ moeten. Door
D
een wijjziging in hett ontwerp kunnen geheeel nieuwe
onderzoe
eken/gegeve
ens noodzak
kelijk zijn die in detail mo
oeten worden
n uitgewerkt.. Dit leidt
tot dubbe
ele kosten en voorbereid
dingstijd.
Voordele
en
Voordee
el is dat hierm
mee zo veel mogelijk éé
én moment is
s van beroep
p voor meerd
rdere besluiten samen waard
door (procedu
ure)tijd word t bespaard.
Verder kkomt het de zorgvuldighe
heid van hett gehele proc
eid en zekerh
ces om te koomen tot
uitvoerin
ng van het GOL
G
ten goede als tranc he 2 uitvoerringsbesluiten opgeschovven kunnen worrden naar tra
anche 1 uitv
voeringsbeslluiten. Dan is bij vaststelling van dde PIP’s
volledige
e duidelijkheid over deze
e uitvoeringsb
besluiten, zo
owel over de inhoud (vann bijvoorbeeld ee
en verkeersb
besluit tot aa
anpassing va
an toegestan
ne snelheid op het ondeerliggend
wegenne
et) als over de
d uitkomst van
v de proce
edure.
Conclusie
Het is za
aak om nade
er per omge
evingsvergun
nning uit te zoeken
z
hoe de voor- en nadelen
uitvallen. Er dient hie
er op tijd me
ee begonnen
n te worden. In de algehe
ele planning voor het
GOL-pro
oject is dit na
ader uitgewerkt. Er is vold
doende tijd om
o de noodzakelijke inforrmatie te
verzame
elen (al of nie
et via extra onderzoek)
o
o
om de ontwerrpen van de uitvoeringsbbesluiten,
die van tranche 2 naar tranche 1 schuiven,, gelijktijdig met
m het ontw
werp-PIP terr visie te
leggen.

3.9 Categorie 3 - vergunningen
Naast de
eze uitvoerin
ngsbesluiten is een aanta
al overige verrgunningen nodig
n
voor dee uitvoering van de werkzaamheden. Voor het aanvrragen van de
eze vergunningen is gedeetailleerde inform
matie nodig over
o
de uitvo
oeringswijze . Dit zijn de vergunninge
en die het beeste vlak

Hoofdstuk 3

13

atiefase (eve
entueel door de aanneme
er) kunnen w
worden geregeld. Het
voor of in de realisa
d volgende:
betreft de
Wa
atervergunnin
ng bemaling (waterschap
ppen);
Me
elding besluitt lozen buiten
n inrichtingen
n (waterscha
appen):
Me
elding besluitt bodemkwal iteit- grondsttromen (gem
meenten);
Me
elding activite
eitenbesluit w
werkterrein (g
gemeenten);
Om
mgevingsverg
gunning in-/u
uitrit werkterrrein (gemeen
nten);
BA
ABW-treffen van
v verkeerssmaatregelen
n (gemeenten);
Slo
oopmelding (gemeenten)
(
);
AP
PV-ontheffing
g wegen (gem
meenten);
AP
PV-ontheffing
g geluid (gem
meenten);
Me
elding provinc
ciale wegenvverordening (provincie No
oord-Brabannt).
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4..

SAME
ENVATT
TING
4.10 A
Advies
De Wet ruimtelijke ordening
o
gee
eft de mogelijjkheid op ve
erschillende momenten
m
tee coördineren. Je kunt coörd
dineren gelijk
ktijdig met he
et besluitvorm
mingsproces
s van het PIP
P (eerste
tranche), maar ook nadat
n
het PIP
P in procedurre is gebrach
ht (tweede off derde trancche). Om
de coörd
dinatieregelin
ng te kunnen toepassen
n, dient er een
e
coördina
atiebesluit tee worden
genomen. Daarbij iss van belang
g dat de verg
gunningen kunnen
k
worden onderverrdeeld in
twee gro
oepen:
De uitvoeringsb
besluiten die zien op de vverandering van
v het proje
ectgebied ricchting de
nieu
uwe situatie. Het gaat da
aarbij om de uitvoeringsb
besluiten ben
nodigd voor de voorbere
eiding en de
e realisatie van
v
het proj ect. Deze uitvoeringsbesluiten dieneen in de
plan
n/voorbereidingsfase te worden
w
geno
omen en kun
nnen derhalv
ve het bestee gecoördine
eerd worden
n voorbereid.. Coördinatie
e heeft name
elijk als voorrdeel voor dee burger
dat een totaalpa
akket aan besluiten
b
worrdt voorgeleg
gd. Voordeel voor de inittiatiefnemerr is dat er hiermee één moment is vvan beroep voor meerde
ere besluitenn samen
waa
ardoor (proce
edure)tijd wo
ordt bespaarrd. Voorstel is om deze uitvoeringsbbesluiten
in tw
wee tranche
es voor te be
ereiden, afha
ankelijk van hun invloed op de doorlooopsnelheid
d van het pro
oject.
De overige vergunningen zijnde
z
de divverse toeste
emmingen die te maken hebben
mett de tijdelijke
e (uitvoerings
s)situatie en de meldingen. Dit zijn de
d vergunninngen die
het beste in de realisatiefas
se (eventuee
el door de aannemer)
a
kunnen wordeen geregeld
d.
Om zove
eel mogelijk flexibiliteit te
e behouden in de wijze waarop
w
de verschillende
v
e vergunningen g
gecoördineerrd kunnen worden
w
voorb
bereid, is he
et advies alle
e benodigde vergunningen in
n het coördin
natiebesluit op
o te nemen..
De doorrloopsnelheid
d van het project is met name afhan
nkelijk van de
d procesrisi co’s. De
procesrissico’s worden bepaald do
oor de volge nde aspecte
en:
De uitvoerbaarh
heid van de PIP’s;
P
De kosten van de
d aannemer;
De benodigde fllexibiliteit in het
h wegontw
werp:
De benodigde voorbereiding
and met indieningsvereis
v
gstijd in verba
sten.
Op basis van deze aspecten is
s tot een vo
olgende indeling van de uitvoeringsbbesluiten
gekomen
n:
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Catego
orie

Plann
ning

Uitvoering
gsbesluiten

Categorrie 1

Uitvoe
eringsbesluite n tranche 1:

- Vergunniing op grond vvan Natuurbes
schermingswet (PAS)
- Ontheffin
ng op grond vaan Flora- en Faunawet
F
- Hogere grenswaarde
g
ggeluid
- Verzoek aanpassing pproductie plafo
ond
ng op grond vaan Wegenwet (KB
- Ontheffin
onttrekke
en op- en afrittten rijksweg)
- Omgevin
ngsvergunningg kappen
- Omgevin
ngsvergunningg bouwen
- Waterverrgunning
- Boswetm
melding
- Ontheffin
ng Wet beheerr rijkswatersta
aatswerken (Wbrr)
- Ontheffin
ng op grond vaan de Wegenw
wet (gemeenten)
sbesluit
- Verkeers
- Ontgrond
dingsvergunni ng
- Ontheffin
ng o.g.v. Proviinciale Milieuv
verordening
- Waterverrgunning bemaaling
- Melding besluit
b
lozen bbuiten inrichtin
ngen
- Melding besluit
b
bodem
mkwaliteitgrondstro
omen
- Melding activiteitenbes
a
sluit werkterrein
- Omgevin
ngsvergunningg in-/uitrit werk
kterrein
- BABW-treffen van verkkeersmaatregelen
- Sloopmelding
- APV-onth
heffing wegenn
- APV-onth
heffing geluid
- Melding provinciale
p
weegenverordening

gecoö
ördineerd met het PIP

Categorrie 2

Uitvoe
eringsbesluite n tranche 2:
na afrronding techniisch ontwerp
en on
nderzoeken e
en voor start
aanbe
esteding

Categorrie 3

Vergu
unningen:
vlak voor/in
v
de realiisatiefase

4.11 Van
V tweed
de naar ee
erste tranc
che
De wen
ns is om –ind
dien mogelijkk- zoveel mogelijk uitvoe
eringsbesluiteen in de tweede tranche alsn
nog naar de
e eerste tran che te verplaatsen. Te denken
d
valt aan de Om
mgevingsvergunn
ningen kappe
en en een aa
antal Verkee
ersbesluiten (zie
(
ook voettnoot 1 en 3). Dit kan
indien:
de benodigde voorbereiding
v
gstijd/indieningsvereisten
n dat toestaaan;
en het niet wen
nselijk is ‘ontw
werpruimte’ te laten voorr de aannem er.
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Het is za
aak om nade
er per omge
evingsvergun
nning uit te zoeken
z
hoe de voor- en nadelen
uitvallen. Er dient hie
er op tijd me
ee begonnen
n te worden. In de algehe
ele planning voor het
oject is dit na
ader uitgewerkt. Er is vold
doende tijd om
o de noodzakelijke inforrmatie te
GOL-pro
verzame
elen (al of nie
et via extra onderzoek)
o
o
om de ontwerrpen van de uitvoeringsbbesluiten,
die van tranche 2 naar tranche 1 schuiven,, gelijktijdig met
m het ontw
werp-PIP terr visie te
leggen.
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BIJLAGEN

Bijlage 1:
Overzicht vergunningen

A20‐25+68

A21‐26a+26b
Parallelstructuut Nieuwkuijk
(gedeelte aanlsu.43‐
industriestraat)
incl.geluidschermen)

A17‐53+54

Aansluiting 43 Nieukuijk

A13‐5

Fietsverbindingen Haarsteeg‐
Nieuwkuijk en Waalwijk ‐ Den
bosch

A11‐61

Afsluiten aansluiting 44
Vlijmen ‐Oost (vervangen door
aansl.45)

A10‐23

Natuurinrichting Vlijmen‐Oost

A10‐15

Randweg Vlijmen

A9‐40

Aansluiting 45 Ring 's
Hertogenbosch‐West

Noordelijke parallelstructuur
(incl brug)

A4‐24

Ecotunnel Vlijmen‐Oost

A4‐20

Westelijke randweg Drunen

A4‐19

Doortrekken Spoorlaan
(gedeelte aansluiting 40 ‐
Kastanjelaan‐west Drunen)

A4‐3
Aansluiting 40 Drunnen‐West

A4‐2
Afsluiten aansluiting 39
Waalwijk‐Oost (vervangen
door aansl.40)

A4‐1
Afsluiten aansluting 38
Waalwijk‐Centrum (vervangen
door aansl.40

A2‐59

EVZ brug noordelijke
parallelstructuur en EVZ A59‐
brug Dongelens Kanaal
inclusief scope uitbreiding
Inrichting EVZ langs
Drongelens Kanaal incl. oost‐
west verbinding met de
Elsthoutse Zeedijk en
Ecoduiker
Drunenseweg/Overlaatweg

Aspecten procesrisico

A1‐31‐67

Categorie 1: coordineren 1e tranche (met het PIP)
Provinciaal Inpassingsplan (incl. bijlage Projectplan
Waterwet tbv waterkering Drongelense kanaal)
Vergunning op grond van Natuurbeschermingswet (PAS)

Provincie Noord‐Brabant

n.v.t.

Provincie Noord‐Brabant

U, K, B

Ontheffing op grond van Flora‐ en Faunawet
Hogere grenswaarde geluid
Verzoek aanpassing productie plafond
Ontheffing op grond van Wegenwet (KB onttrekken op‐ en
afritten rijksweg)
Categorie 2: coordineren 2e tranche (na afronding
technisch ontwerp en onderzoeken en voor start
aanbesteding)
Omgevingsvergunning‐kappen
Omgevingsvergunning‐bouwen

Ministerie EZ
Gemeenten
Min. I&M

U, K, B
U, K, B
U, K, B

Min. I&M

B

Gemeenten
Gemeenten

K
K, F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
Verbreden
brug

X
Geluidsscherm

X
Geluidscherm?

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
Ecoduiker

Watervergunning

Waterschappen

K, F

X

X

Boswetmelding
Ontheffing Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)
Ontheffing op grond van Wegenwet (gemeenten)
Verkeersbesluit
Ontgrondingsvergunning (als dieper dan 3 m en groter
dan 2000 m2)
Ontheffing ogv Provinciale Milieuverordening (werken in
waterwingebied (Groen), kwetsbare gebieden
ongezuiverde lozingen (Zwart)
Categorie 3: vergunnningen niet coordineren (vlak
voor/in de realisatiefase)
Watervergunning‐bemalen
Melding besluit lozen buiten inrichtingen
Melding besluit bodemkwaliteit‐grondstromen
Melding activiteitenbesluit‐werkterrein
Omgevingsvergunning in‐/uitrit werkterrein
BABW‐treffen van verkeersmaatregelen
Sloopmelding
APV‐ontheffing (wegen)
APV‐ontheffing (geluid)
Melding Provinciale wegenverordening (Pwv)

Min. EZ
Rijkswaterstaat
Gemeenten
Rijk/Prov/Gem
Provincie Noord‐Brabant

B
K, F
B
B
K, F

X

X

Provincie Noord‐Brabant

K, F

X

Waterschappen
Waterschappen
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Gemeenten
Provincie Noord‐Brabant

Verklaring aspecten procesrisico's
U = uitvoeringsbesluit dat bepalend is voor de uitvoerbaarheid van de PIP's
K = uitvoeringsbesluit dat mogelijk bepalend is v/h kostenplaatje v/d aannemer
F = uitvoeringsbesluit waarbij flexibiliteit in het wegontwerp mogelijk gewenst is
B = uitvoeringsbesluit waarvoor de noodzakelijke informatie beschikbaar is
Uitgangspunten:
1.Privaatrechtelijke vergunningen zijn niet opgenomen
2. Vergunningen tbv k&L worden door de aannemer zelf aangevraagd.

X

X
Tunnel en
verbreden
best.
Eindstraat.

X
Brug

X
Fietsbrug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
Ecotunnel Fietstunnel

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
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