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Omgevingsvergunning Reguliere procedure

Gezien de aanvraag van De heet J. Pietersen namens Rijkswaterstaat Corporate Dienst
adres Griffoenlaan 2
postcode en woonplaats 3526 LA Utrecht

datum indiening 16-09-2016

waarbij vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen van een informatiebord, op het perceel,
kadastraal bekend gemeente TERSCHELLING, sectie A 3342 plaatselijk bekend Brandarisstraat 2,
8881 AW te West-Terschelling.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen onder de in de bijlage
opgenomen voorschriften en overwegingen. De bijlage(n) en stukken maken integraal deel uit van
deze vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit “het wijzigen van een beschermd
monument” (artikel 2.1 lid 1 sub fWabo).

Procedure
Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de reguliere procedure overeenkomstig het bepaalde in §
3.2 van de Wabo. Wij hebben de aanvraag getoetst aan artikel 2.15 van de Wabo. Tevens is op
grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo de beslistermijn van 8 weken met 6 weken verlengd. Voorts is
de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht. Gebleken is
dat uw aanvraag voldoet.

Overige bijbehorende documenten
De volgende documenten maken integraal deel uit van de vergunning en zijn als zodanig bijgevoegd:
1. aanvraagformulier, met stempeldatum ontvangstd.d. 16september2016;
2. Visual belbord 400400 metd.d. 11 november2016;
3. Bordenwijzer Rijkswaterstaat, versie 2.0, blz. 16 van 42 d.d.30 januari 2012.

In werking treden omgevingsvergunning
Gelet op artikel 6.1, lid 2 onder a van de Wabo treedt de omgevingsvergunning in werking de dag na
de dag dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Dit is de dag nadat de
vergunning niet langer ter inzage ligt. Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking kunnen
belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Maakt u direct gebruik van de vergunning, dan bent u
op grond van artikel 1 a, sub 2 van de Wet economische delicten strafbaar.
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De dag van bekendmaking is gelijk aan de verzenddatum. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 M WEST-TERSCHELLING.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat
gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met of
na het indienen van het bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie.
Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de FUMO, telefoonnummer 0566-
750300. Wij verzoeken u bij contact ons kenmerknummer 2016-FUMO-18154 te vermelden.

Datum besluit: 06 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

J. . nsveld
H f fdeling Toetsing en Vergunningverlening.
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Bij!age bij Omgevingsvergunning kenmerknummer 201 6-FUMO-1 8154

De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning voor de
activiteit “het wijzigen van een beschermd monument.

Voorschriften

Op deze omgevingsvergunning is het volgende voorschrift van toepassing.
Het bord wordt met afstandshouders los van de muur gehouden teneînde te voorkomen dat er water
achter het bord en de buitenmuur komt te staan.

Overwegingen

Op grond van artikel 2 1, lid 1 onder f, van de Wabo is het vetboden zonder omgevingsvergunning
een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het slopen, verstoren,
verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Een vergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder f wordt slechts verleend indien het belang van de
monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de aanvraag houdt het bevoegd
gezag rekening met het gebruik van het monument.

Beoordeling
De beoordeling of het belang van de monumentenzorg zich niet verzet tegen deze wijziging is voor dit
plan beoordeeld door de welstandscommissie Hûs en Hiem Welstandsadvisering en
Monumentenzorg.

Welstand
De gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn getoetst aan de
door de gemeenteraad vastgestelde criteria zoals gesteld in de gemeentelijke welstandsnota.
De aanvraag is op 22 november 2016 beoordeeld door de onafhankelijke welstandscommissie Hûs en
Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg (hierna “de commissie’). De commissie is van
mening dat de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand fM16TSL0843, d.d. 22 november
2016). Wel is de commissie er bij de beoordeling van uitgegaan dat de het bord met afstandhouders
los gehouden wordt van de buitenmuur dit teneinde te voorkomen dat er water achter bord en de
buitenmuur komt te staan. Om te waarborgen dat deze opmerking in acht wordt genomen, hebben wij
een voorschrift aan deze vergunning verbonden.

Wij nemen het advies van de commissie over en zijn van mening dat de aanvraag voldoet aan
redelijke eisen van welstand en dat het belang van de monumentenzorg zicht niet tegen het verlenen
van omgevingsvergunning verzet.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van een rijksmonument zijn er ten
aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
Wij zijn van mening dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.
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Status
Inschrijving register
Kadaster deel/nummer

Brandaris

rijksmonument
07-09-1965
3022/83

Cornplexnummer:

Woonplaats:

West-Terschelling
Gemeente:

Terschelling

Complex naam:

Provincie:

Friesland

Plaatselijke aanduiding:

Brandarisstraat 2

Kadastrale gemeente: Sectie:

Terschelling A

Omschrijving:

Vuurtoren Brandaris.

8881AW West-Terschelling

Kad. object: App:

3342

In 1594 als zodanig gebouwde in 1835 gemetselde zware bakstenen toren van vier geledingen.

Weg- en
waterbouwkundige werken

Subcategorie:

Scheepshulpmiddel
oorspronkelijke functie:

Grondperceel:
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