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Begeleidende memo bij aanvraag Olo 2058837 (15-2871WB)

MEMORANDUM
Inleiding
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag heeft de heer R. Meuwissen van de gemeente
Maastricht bij mail van 2 december 2015 een aantal vragen gesteld. In deze notitie geven wij
een toelichting cq. antwoord op deze vragen en proberen wij inzichtelijk te maken wat er qua
vergunningen en daarbij behorende documenten speelt rond dit project. Dit document en de
in de mailwisseling gevraagde bijlagen/onderzoeken/aanvraag omgevingsvergunning zullen
als bijlage aan de bovengenoemde Olo-aanvraag worden gevoegd.
Vanwege familieomstandigheden van Eric Fredriks nemen Gerben Janssen en Annemieke
Delnaay zijn werkzaamheden in dezen waar.
Toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning Olo 2058837 (15-2871WB)
Gronsveld- Itteren
Algemeen
Geen omgevingsvergunning o.b.v. artikel 2.1 lid 1 onder a
Op basis van artikel 2.1 lid 1 onder a in samenhang met artikel 2 lid 18 d. bijlage II zouden
wij volgens de gemeente naast een omgevingsvergunning handelen in strijd met het
bestemmingsplan ook een ‘bouwvergunning’ moeten aanvragen.
Artikel 2 gaat over vergunningsvrij, dus ook ongeacht het bestemmingsplan. In Lid 18 d.
wordt aangegeven dan leidingen die onder het Bevb vallen niet vergunningvrij zijn. Uit het
Bevb blijkt duidelijk dat onze leidingen niet mogen worden gerealiseerd als er strijd met de
ruimtelijke ordening is. Hierdoor komen wij met onze leidingen onder bijlage II Bor artikel 3
lid 7 te vallen (“een buisleiding waarop artikel 2, onderdeel 18, niet van toepassing is”). Als
wij ruimtelijke geregeld zijn hoeven wij niet dus geen omgevingsvergunning artikel 2.1,
eerste lid, onder a, Wabo aan te vragen.
Ten aanzien van de overige activiteiten uit de Wabo Olo 2058837:
Voor de verlegging Viaductweg (Gronsveld – Itteren) dient buiten de ruimtelijke procedure
weinig geregeld te worden qua vergunningen.



Archeologie is afgestemd met gemeente (mevrouw Anne Brakman) en er is verzocht
om vrijgave tracé;
Gemeente Maastricht
Veiligheid en Leefbaarheid
 Voor de kruisingen met wegen van gemeente Maastricht wordt via MOOR vergunning
gevraagd en melding gedaan;
Ontvangen op : 14-12-2015
 Kappen is niet van toepassing;
Zaaknummer : 15-2871WB
 Inritvergunning is niet van toepassing.
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