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Een ieder kan op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na 

de datum van deze brief een beroepschrift indienen bij de Raad van State op dit besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ‘s-Gravenhage

U moet wel een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of gegronde redenen 

hebben om dat niet te hebben gedaan. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en minstens 

bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw 

beroep is gericht en de gronden van uw beroep. U dient een kopie van dit besluit mee te zenden.

Wij verwijzen u naar de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Daar 

kunt u informatie vinden over hoe u beroep kunt indienen tegen een beslissing van de overheid.

Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/bezwaar-en-beroep-

tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html
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De beoordeling van de aanvraag

Procedure

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn er de volgende stappen doorlopen:

- procedure op "uitgebreid" bepaald;

- ontvankelijkheid getoetst;

- beoordeling door adviseurs;

- beoordeeld op wet & regelgeving;

- ontwerpbeschikking ter inzage gelegd.

Activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo);

- het gebruik van gronden of bouwwerk in strijd planologische regeling (artikel 2.1, lid 1, onder c 

Wabo);

- het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzichte wijzigen van een beschermd monument of 

het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze 

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (artikel 2.1, lid 1, onder f Wabo);

- een uitweg maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen (artikel 2.2, 

lid 1, sub e Wabo en artikel 2.1, lid 1 onder a, b en c, Garageverordening Centrum 2005);

- houtopstand te vellen of te doen vellen (artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo).

Termijnen

Op 20 februari 2014 hebben we de aanvraag ontvangen.

Van 23 januari 2015 tot 6 maart 2015 heeft de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen.

Planologische toets

Toets aan het bestemmingsplan:

Het project is gelegen in een gebied, waar van kracht is het bestemmingsplan Eerste herziening 

Postcodegebied 1012. De op de plankaart aangewezen gronden zijn bestemd voor Onderwijs en 

Wonen.

De aanvraag is daarmee in overeenstemming.

Op 28 januari 2014 heeft de deelraad van stadsdeel Centrum besloten toepassing te geven aan de 

coördinatieprocedure als bepaald in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Publicaties, terinzagelegging en beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende 

vergunning vinden gelijktijdig of gecoördineerd plaats.
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Beoordeling aan redelijke eisen van welstand

Toetsing welstand

De Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam heeft op de aanvraag geadviseerd. Dit 

advies is gebaseerd op de Welstandsnota “De schoonheid van Amsterdam digitaal”.

De Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam heeft geen bezwaar tegen de 

aanvraag, onder voorwaarde, wat zij als volgt motiveert:

Geen bezwaar onder voorwaarden 

Planomschrijving

In het gewijzigde plan zijn de volgende onderdelen gewijzigd of aangevuld:

 - de uit 3D gevormde piepschuim gevel omkleed met een metalen beplating past binnen de 

begroting. Het definitieve gevelpatroon wordt nog onderzocht;

- de erker en de daar boven gelegen ramen ter plaatse van de voormalige snijzalen worden 

vervangen door abstract gedetailleerde glazen vlakken, waarbij het kozijn achter het 

metselwerk wegvalt;

- het dak zal ter plaatse van de Nieuwe Doelenstraat een knik krijgen;

- het glazen dak wordt in verband met het onderhoud beloopbaar en zal door middel van een 

hoogwerker schoongemaakt worden;

- de entree van de fietsenstalling is meer naar het binnengebied verplaatst. De hekwerken zijn 

verder uitgewerkt en er komt een doorvalbeveiliging op het dakje. De stalling zal in de nacht 

worden afgesloten middels een hek;

- de voormalige entree van de ambulance en de kolom ter plaatse van de entree zijn verder 

uitgewerkt volgens het eerder goedgekeurde principe.

Beoordeling

De commissie ziet het alternatief dat voor de erker is gepresenteerd als een grote verbetering. 

De glasvlakken zijn een goed middel om de gelaagdheid in de geschiedenis te laten zien. De 

gevel behoudt aan deze zijde zijn vlakheid. De overige wijzigigingen en aanvullingen zijn ook 

akkoord. De commissie stelt als voorwaarde dat het uiteindelijke patroon voor de gevel van 

het nieuwbouwgedeelte nog gepresenteerd wordt en de uitwerking, detaillering en 

kleurstelling van de aansluitingen van de glazen rand op het dak en bestaande bebouwing 

tegelijkertijd nog ter beoordeling worden voorgelegd. 

Wij nemen dit advies over.

Beoordeling Rijksmonument

Beoordeling van het deel van de aanvraag dat betrekking heeft op het veranderen of in enig opzicht 

wijzigen van een beschermd rijksmonument.

Voor de aanvraag is het advies ingewonnen van de commissie als bedoeld in artikel

15, lid 1 van de Monumentenwet 1988 (monumentencommissie).
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De commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam heeft haar advies uitgebracht. Zij heeft 

geen bezwaar tegen het project. Zij is van oordeel dat het belang van de monumentenzorg zich 

daartegen niet verzet. Bij dit oordeel heeft de commissie rekening gehouden met het gebruik van 

het monument, wat de commissie als volgt motiveert:

Geen bezwaar onder voorwaarden 

Planomschrijving

In het gewijzigde plan zijn de volgende onderdelen gewijzigd of aangevuld:

- de uit 3D gevormde piepschuim gevel omkleed met een metalen beplating past binnen de 

begroting. Het definitieve gevelpatroon wordt nog onderzocht;

- de erker en de daar boven gelegen ramen ter plaatse van de voormalige snijzalen worden 

vervangen door abstract gedetailleerde glazen vlakken, waarbij het kozijn achter het 

metselwerk wegvalt;

- het dak zal ter plaatse van de Nieuwe Doelenstraat een knik krijgen;

- het glazen dak wordt in verband met het onderhoud beloopbaar en zal door middel van een 

hoogwerker worden schoongemaakt;

- de entree van de fietsenstalling is meer naar het binnengebied verplaatst. De hekwerken zijn 

verder uitgewerkt en er komt een doorvalbeveiliging op het dakje. De stalling zal in de nacht 

worden afgesloten middels een hek;

- de voormalige entree van de ambulance en de kolom ter plaatse van de entree zijn verder 

uitgewerkt volgens het eerder goedgekeurde principe.

Beoordeling

De commissie ziet het alternatief dat voor de erker is gepresenteerd als een grote verbetering. 

De glasvlakken zijn een goed middel om de gelaagdheid in de geschiedenis te laten zien. De 

gevel behoudt aan deze zijde zijn vlakheid. De overige wijzigingen en aanvullingen zijn ook 

akkoord. De commissie stelt als voorwaarde dat het uiteindelijke patroon voor de gevel van 

het nieuwbouwgedeelte nog gepresenteerd wordt en de uitwerking, detaillering en 

kleurstelling van de aansluitingen van de glazen rand op het dak en bestaande bebouwing 

tegelijkertijd nog ter beoordeling worden voorgelegd.

Wij nemen dit advies over.

Toetsing van Rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De activiteit wordt beschermd door de Monumentenwet 1988. Artikel 6.4, eerste lid onder a 

(Besluit omgevingsrecht) bepaald dat advies moet worden gevraagd aan de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, indien de activiteit betrekking heeft op:

1. het slopen van een beschermd monument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende 

aard,

2. het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, 

voor zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar zijn 

met de gevolgen van het geval, bedoeld onder 1°,
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3. het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, waarbij 

de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een 

veronderstelde eerdere staat van dat monument, of

4. het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belangrijk 

deel daarvan.

Het project behoort tot deze categorie omdat het monument wordt afgebroken, gereconstrueerd 

of er wordt een nieuwe bestemming aan gegeven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op 28 mei 2014 geen bezwaar geuit tegen het 

project. Het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met daarin de motivatie is als 

bijlage bij dit besluit gevoegd. Zie bijlage A1.

Beoordeling beschermd stadsgezicht

Toetsing beschermd stadsgezicht

Een beschermd stadsgezicht is een stedelijk gebied dat volgens het rijk van algemeen belang is 

vanwege de schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele, dan wel wetenschappelijke 

cultuurhistorische waarde. 

De aanvraag is gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het 

vigerende bestemmingsplan biedt voldoende bescherming.

Toets van het bouwwerk aan het Bouwbesluit 2012

Toetsing Bouwbesluit 2012

De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan de relevante voorschriften van het Bouwbesluit 

2012 met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning.

Toetsing constructie

De bij de aanvraag geleverde constructie tekeningen en/of berekeningen zijn getoetst. Wij geven 

hierbij aan dat:

- de constructie op hoofdlijnen akkoord is, onder de volgende nadere voorwaarden en 

opmerkingen: 

de nader in te dienen bescheiden dienen nog gecontroleerd te worden; 

de opmerkingen en het overzicht van de in te dienen bescheiden zijn bijgevoegd, 

bijlage A2.
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Toetsing brandveiligheid Bouwbesluit

De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan de regelgeving, mits: 

De trappen die aangewezen als vluchtroute moeten bouwkundig zo zijn uitgevoerd dat zij voor de 

voorgestelde gelijkwaardige oplossing voldoende brandveilig zijn.

Vanuit elk punt in een verblijfsruimte dient een brandslanghaspel bereikt te kunnen worden. 

Hierop dienen aanvullend handbrandblussers geplaatst te worden.

BB 2012, artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling

Omdat niet aan alle prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan is in de aanvraag 

gebruik gemaakt van de gelijkwaardigheidsbepaling zoals aangegeven in artikel 1.3 van het 

Bouwbesluit 2012. Er wordt niet aan artikel 2.83 en 2.84 voldaan en als gelijkwaardige oplossing 

wordt een gecertificeerde sprinklerinstallatie toegepast. Wij gaan akkoord met de aangegeven 

gelijkwaardigheidsoplossing. 

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen. 

Brandbeveiligingsinstallaties

Op basis van hoofdstuk 6 van het BB 2012 dienen de volgende brandbeveiligingsinstallaties 

aanwezig te zijn / te worden aangebracht:

Brandslanghaspels volgens NEN-EN 671-1;

Noodverlichting volgens NEN-EN 1838;

Een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 zonder doormelding naar de regionale 

alarmcentrale van de brandweer (RAC). 

Uitgangspunt van de omvang is: volledige bewaking.

Een ontruimingsalarminstallatie type A volgens NEN 2575;

Vluchtrouteaanduiding volgens NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.. 

Verder dienen de volgende installaties te worden aangebracht. Deze installaties worden 

toegepast op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit 2012:

Een gecertificeerde sprinklerinstallatie klasse B conform NEN-EN 12845 en NEN 1073;

deze installatie moet voorzien zijn van een directe doormelding naar de regionale 

alarmcentrale van de brandweer. 

De brandbeveiligingsinstallaties dienen te voldoen aan de huidig geldende NEN-normen en 

voorschriften. Deze staan vermeld in bijlage I behorende bij artikel 1.2 van de "Regeling 

Bouwbesluit 2012". Met betrekking tot de uitvoering van de installaties kan gebruik worden 

gemaakt van de publicatie van Brandweer Nederland, het boek “Brandbeveiligingsinstallaties”, 

derde druk, juni 2012.  

Aanleveren gegevens

Wij verzoeken u tijdens het bouwproces de volgende gegevens ter beoordeling aan Brandweer 

Amsterdam-Amstelland voor te leggen:

Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;

Het rapport van oplevering van de brandmeldinstallatie;

De tekeningen van het geografische paneel;
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Het installatieattest van de ontruimingsalarminstallatie;

Het aangepaste uitgangspuntendocument (UPD) voor de sprinklerinstallatie;

Het inspectieplan voor de sprinklerinstallatie of addendum met wijzigingen;

Het inspectierapport van de sprinklerinstallatie;

De tekeningen van de noodverlichting en vluchtrouteaanduiding;

Het verzoek tot oplevering van de installatie;

De tekeningen van de projectering van brandslanghaspels;

Het ontruimingsplan (bij de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik)

Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruik worden gemaakt van de NEN 8112, 

“Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen”.

Toetsing Bouwverordening

Toetsing Bouwverordening 2013

Het is aannemelijk dat de aanvraag voldoet aan de Bouwverordening Amsterdam 2013.

Beoordeling bodem, bereikbaarheid en nutsvoorzieningen

Toetsing bodem

Voor toetsing van het ingediende bodemonderzoekrapport is advies gevraagd aan de 

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport en het advies daarover van de 

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben wij een redelijk vermoeden dat er sprake is van 

een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in de Wet bodembescherming. Op grond van 

artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht treedt de omgevingsvergunning 

niet eerder in werking dan nadat:

a) op grond van artikel 29, eerste lid, in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming is vastgesteld dat geen sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging ten aanzien waarvan spoedige sanering noodzakelijk is en het 

desbetreffende besluit in werking is getreden; of

b) op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming met het 

saneringsplan, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, is ingestemd en het 

desbetreffende besluit in werking is getreden; of;

c) een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de 

Wet bodembescherming is gedaan en de krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde 

termijn is verstreken.

Beoordeling archeologie

Monumenten en Archeologie geeft aan dat er wel archeologische verwachtingen zijn en dat zij 

tijdens de grondwerkzaamheden archeologische begeleiding willen. Op basis van historische 

bronnen en kaarten in combinatie met eerder aangetroffen archeologisch potentieel in de directe 

nabijheid van het plangebied kan worden geconcludeerd dat op de locatie structuren en 

overblijfselen van verschillende gebruiksfasen van dit stedelijke gebied kan bevatten. 
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Archeologisch onderzoek kan licht werpen op de vroegste ontwikkeling van het terrein en een 

preciezere localisering van elementen van het 14de-eeuwse kloostercomplex. Een andere 

belangrijke kwestie betreft de vraag of het 16de-eeuwse pesthuis een nieuwbouw op een ‘leeg’ 

terrein (boomgaard) betrof of dat het ging om een ingebruikname en/of verbouwing van een 

(bij)gebouw behorende tot het kloostercomplex. Verder is niet duidelijk of het daaropvolgende 

Verbandhuis een herinrichting van het Pesthuis betekende of een nieuw gebouw betrof. 

Afhankelijk van de grootte en de diepte van het te verstoren oppervlak bij toekomstige 

bouwingrepen kunnen in de grond aanwezige archeologische waarden worden verstoord.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient een archeologisch Programma van Eisen te worden 

ingediend bij Monumenten en Archeologie.

Voor het gehele plangebied geldt de wettelijke meldingsplicht. Dit houdt in dat ook in geval geen 

archeologisch vervolgonderzoek is vereist en toch bodemvondsten ouder dan 50 jaar worden 

aangetroffen dit aan Monumenten en Archeologie gemeld moet worden zodat in gezamenlijk 

overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de 

vondsten.

Beoordeling vellen van een houtopstand (kappen)

Toetsing vellen van een houtopstand

Voor het vellen van een houtopstand is er een vergunning nodig (artikel 2.2, lid 1 onder g Wabo). 

Het project is getoetst aan de Bomenverordening Stadsdeel Centrum 2012.

De bomen staan in Binnengasthuisstraat, ter hoogte van huisnuimmer 19, hoek 

Binnengsthuisstraat/Nieuwe Doelenstraat, en Vendelstraat, ter hoogte van huisnummer 2. Zie ook 

de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening gemerkt nr. 50.

De aanvraag betreft het kappen van 14 bomen. Echter heeft een hulst op het binnenterrein een 

diameter van 4 centimeter en is derhalve niet vergunningsplichtig.

Aan de hand van de conclusies van de gemeentelijke boomdeskundige en de bouwverordening 

wordt de activiteit wel verleend. Als voorwaarde wordt gesteld dat de 13 te kappen bomen worden 

getaxeerd en gekapitaliseerd (exclusief de ondergrondse broeiplaats) waarna de waarde wordt 

teruggebracht in bomen in de openbare ruimte na het gereedkomen van het bouwwerk.

Beoordeling Flora en faunawet

Een vergunning op grond van de Wabo wordt, ingevolge artikel 2.20a van de Wabo, niet verleend 

als de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft verklaard dat hij daartegen bedenkingen 

heeft.  De verklaring heeft betrekking op handelingen waar een ontheffing op grond van artikel 75 

van de Flora- en faunawet vereist is.

Gelet op de Flora- en faunawet en de Algemene wet bestuursrecht verklaart de Staatssecretaris 

van Economische Zaken op 13 januari 2015:
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Geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een Omgevingsvergunning als bedoeld in 

artikel 2.1 of 2.2 van de Wabo van de Wabo door het College van burgemeester en Wethouders 

van Stadsdeel Amsterdam Centrum aan de Universiteit van Amsterdam.

De Omgevingsvergunning dient ten minste onder de hieronder genoemde beperkingen te worden 

verleend. Aan de Omgevingsvergunning dienen ten minste de hieronder genoemde voorschriften 

te worden verbonden ter bescherming van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en 

de huismus (Passer domesticus) alsmede ter bescherming van de directe leefomgeving van deze 

soorten.

De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in Bijlage 1 toegelicht. 

Het besluit en Bijlage 1 is als bijlage bijgevoegd bij dit besluit (VvGB1)

Voorschriften en beperkingen

Algemeen

a. De verklaring van geen bedenkingen wordt verleend tot uiterlijk 5 jaar na het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning waar dit besluit deel van uitmaakt.

b. De verklaring van geen bedenkingen maakt deel uit van de Omgevingsvergunning. Daar 

waar voorschriften uit de verklaring van geen bedenkingen de inhoud van de 

Omgevingsvergunning tegenspreken, prevaleert het voorschrift.

Beperkingen

c. De verklaring van geen bedenkingen heeft uitsluitend betrekking op de hierna genoemde 

soorten en de hierna genoemde verboden handelingen

a. Artikel 11 voor zover dit betreft het verstoren van nesten, holen of andere 

voortplanting- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

en de huismus;

d. De verklaring van geen bedenkingen heeft uitsluitend betrekking op de realisatie van het 

project 1182467, Universiteitsbibliotheek UvA Binnengasthuisterrein, gelegen in 

Amsterdam, tussen de Kloveniersburgwal, Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat en 

de Vendelstraat, zoals weergegeven in de figuren op bladzijde 9 van het bij de aanvraag 

gevoegde rapport “Projectplan” van 23 december 2014.

Voorschriften

e. U dient, met inachtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren 

zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het rapport “Onderzoek vleermuizen en vaste nesten 

Bibliotheek Geesteswetenschappen UvA” van 18 december 2014 (bijlage 4 bij dit besluit).

f. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de kwetsbare 

perioden van de gewone dwergvleermuis en de huismus. De voortplantings- en 

overwinteringsperiode van de gewone dwergvleermuis lopen respectievelijk globaal van 

mei tot en met augustus en van november tot en met maart. De kwetsbare periode van de 

huismus is de voortplantingsperiode van april tot en met augustus. Afhankelijk van het 

seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. Ik wijs u 

erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van 

de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 
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Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel 

korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de gewone 

dwergvleermuis en de huismus.

g. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de nestlocaties van de huismus ongeschikt 

gemaakt te worden.

h. Ten aanzien van het foerageergebied van de huismus dienen maatregelen getroffen om te 

voorzien in extra foerageergebied. Er dient voorzien te worden in extra aanplant van 

groenblijvende struiken en zandige plekken langs het Atriumgebouw. Deze maatregelen 

dienen te functioneren op het moment dat de binnentuin als foerageergebied voor de 

huismus verloren gaat.

i. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige 

op het gebied van de gewone dwergvleermuis en de huismus.

j. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde 

mitigerende maatregelen. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de 

bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

Beoordeling het maken van een kelder met of zonder funderingsherstel of bij ontgravingen 

dieper dan 0.6 m min N.A.P

Het betreft een bouwplan waarvoor in de grond gegraven en/of gebouwd zal worden, wat een 

grote invloed op de grondwaterstand kan hebben, dit moet voldoen aan artikel 8.7 van het 

Bouwbesluit 2012.

Bemalen van bouwputten.

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 

bouwwerkzaamheden leidt niet tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat gevaar kan 

ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Onder de voorschriften staan tevens nog uitvoeringsvoorschriften waarbij rekening moet worden 

gehouden.

Terinzagelegging

Het ontwerp van het te nemen besluit, met de hierop betrekking hebbende stukken die 

redelijkerwijs nodig waren voor een beoordeling van het ontwerp, heeft zes weken ter inzage 

gelegen. Voorafgaande aan deze terinzagelegging is van de komst van het ontwerp kennis 

gegeven in de Staatscourant.

Naar aanleiding van deze kennisgeving en inzagelegging zijn er geen schriftelijke en/of 

mondelinge zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren gebracht.
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In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn als bedoeld in 

artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (6 weken na de datum bekendmaking van de 

vergunning), voor het indienen van een beroepschrift in gevallen waarin zij is voorbereid met 

toepassing van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 6.1, lid, onder b Wabo). 

Indien in gevallen als bedoeld in artikel 6.1, lid 2 van de Wabo, gedurende de daar bedoelde 

termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de 

beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 6.1, lid 3 Wabo).

De omgevingsvergunning kan door het bestuur bij een met redenen omkleed besluit worden 

ingetrokken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo.

De vergunning kan door het algemeen bestuur, op verzoek, worden overgeschreven op naam van 

een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld.

Bodem 

Deze beschikking treedt niet eerder in werking (artikel 6.2c Wabo) dan:

a. is vastgesteld dat er geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging

(op grond van de Wet bodembescherming) ten aanzien waarvan spoedige sanering 

noodzakelijk is en het desbetreffende besluit in werking is getreden.

b. met het saneringsplan is ingestemd (op grond van de Wet bodembescherming) en het 

desbetreffende besluit in werking is getreden.

c. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in de

Wet bodembescherming is gedaan en het gestelde termijn is verstreken.

Archeologie en activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, g of h, of 2.2, eerste lid , onder a, 

b,c of g

Deze beschikking treedt niet eerder in werking voordat er een vergunning is verleend als bedoeld 

in artikel 11, tweede lid Monumentenwet 1988 (artikel 6.2a Wabo).

Tevens treedt de beschikking pas in werking  met ingang van de dag na afloop van de termijn als 

bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (6 weken na  datum bekendmaking van 

de vergunning), voor het indienen  van een bezwaarschrift ,indien deze  betrekking heeft tot een 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b,g, of h, of 2.2, eerste lid, onder a, b, c of g of 

betrekking heeft op een wijziging van de voorschriften van de vergunning die betrekking hebben 

op een activiteit als hiervoor genoemd (artikel 6.1, lid 2, onder a Wabo).
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Bescheiden behorende bij de omgevingsvergunning

Bij de omgevingsvergunning behoren de volgende en zodanig gemerkte bescheiden:

Aanvraagformulier, gemerkt 01;

Tekeningen, gemerkt 02 t/m 28;

Overige documenten, gemerkt 29 t/ 32;

Diverse onderzoeken, gemerkt O1 t/m O7;

Checklist Veilig Onderhoud, gemerkt C1;

Advies Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemerkt A1;

Constructieberekeningen en –tekeningen, gemerkt 0-001, 00-002 en 00-B01;

Constructieadvies, gemerkt A2

Installaties, gemerkt T1 t/m T4;

Diverse rapporten, gemerkt R1 t/m R5;

Verklaring van Geen Bezwaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gemerkt VvGB1.
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Voorschriften behorende bij het besluit

Aan de omgevingsvergunning zijn verschillende voorschriften verbonden. Het is belangrijk dat u 

deze voorschriften doorleest en zich houdt aan deze voorschriften.

Voorschriften welstand

Als voorwaarde wordt gesteld dat het uiteindelijke patroon voor de gevel van het 

nieuwbouwgedeelte nog gepresenteerd wordt en de uitwerking, detaillering en kleurstelling van 

de aansluitingen van de glazen rand op het dak en bestaande bebouwing tegelijkertijd nog ter 

beoordelingen worden voorgelegd. 

Voorschriften voor het vellen van de houtopstanden

Als voorwaarde wordt gesteld dat de 13 te kappen bomen worden getaxeerd en gekapitaliseerd 

(exclusief de ondergrondse broeiplaats) waarna de waarde wordt teruggebracht in bomen in de 

openbare ruimte na het gereedkomen van het bouwwerk.

Voorschriften en beperkingen Flora- en Faunawet

Algemeen

a. De verklaring van geen bedenkingen wordt verleend tot uiterlijk 5 jaar na het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning waar dit besluit deel van uitmaakt.

b. De verklaring van geen bedenkingen maakt deel uit van de Omgevingsvergunning. Daar 

waar voorschriften uit de verklaring van geen bedenkingen de inhoud van de 

Omgevingsvergunning tegenspreken, prevaleert het voorschrift.

Beperkingen

c. De verklaring van geen bedenkingen heeft uitsluitend betrekking op de hierna genoemde 

soorten en de hierna genoemde verboden handelingen

a. Artikel 11 voor zover dit betreft het verstoren van nesten, holen of andere 

voortplanting- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

en de huismus;

d. De verklaring van geen bedenkingen heeft uitsluitend betrekking op de realisatie van het 

project 1182467, Universiteitsbibliotheek UvA Binnengasthuisterrein, gelegen in 

Amsterdam, tussen de Kloveniersburgwal, Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat en 

de Vendelstraat, zoals weergegeven in de figuren op bladzijde 9 van het bij de aanvraag 

gevoegde rapport “Projectplan” van 23 december 2014.

Voorschriften

e. U dient, met inachtneming van onderstaande voorschriften, de maatregelen uit te voeren 

zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het rapport “Onderzoek vleermuizen en vaste nesten 

Bibliotheek Geesteswetenschappen UvA” van 18 december 2014 (bijlage 4 bij dit besluit).

f. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de kwetsbare 

perioden van de gewone dwergvleermuis en de huismus. De voortplantings- en 

overwinteringsperiode van de gewone dwergvleermuis lopen respectievelijk globaal van 
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mei tot en met augustus en van november tot en met maart. De kwetsbare periode van de 

huismus is de voortplantingsperiode van april tot en met augustus. Afhankelijk van het 

seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. Ik wijs u 

erop dat voor het broedseizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van 

de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel 

korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de gewone 

dwergvleermuis en de huismus.

g. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de nestlocaties van de huismus ongeschikt 

gemaakt te worden.

h. Ten aanzien van het foerageergebied van de huismus dienen maatregelen getroffen om te 

voorzien in extra foerageergebied. Er dient voorzien te worden in extra aanplant van 

groenblijvende struiken en zandige plekken langs het Atriumgebouw. Deze maatregelen 

dienen te functioneren op het moment dat de binnentuin als foerageergebied voor de 

huismus verloren gaat.

i. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige 

op het gebied van de gewone dwergvleermuis en de huismus.

j. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde 

mitigerende maatregelen. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de 

bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.

Procedure bouwwerkzaamheden

Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 

daarvan op het terrein aanwezig:

a. vergunning voor het bouwen;

b. bouwveiligheidsplan;

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit 

tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en

d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen.

Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

Het bevoegde gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 

bouwwerkzaamheden, door de houder van deze vergunning schriftelijk van de aanvang van de 

werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingwerkzaamheden, in kennis gesteld.

Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden, 

door de houder van deze vergunning schriftelijk van de beëindiging van de werkzaamheden in 

kennis gesteld.
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De hierboven bedoelde meldingen kunnen per email worden gedaan onder vermelding van het 

OLO/BWT nummer en het adres waar de werkzaamheden plaats vinden, naar 

Bouwtoezicht@centrum.amsterdam.nl

Indien de bouwwerkzaamheden niet gereed zijn gemeld bij het bevoegd gezag mag het bouwwerk 

niet in gebruik gegeven of genomen te worden.

Procedure sloopwerkzaamheden

Tijdens het slopen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift 

daarvan op het terrein aanwezig:

a. sloopmelding en/of sloopvergunning;

b. sloopveiligheidsplan;

c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een 

besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom;

d. overige voor het slopen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere 

voorwaarden en ontheffingen, en

e. indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een asbestinventarisatierapport 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dan 

wel een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste 

en tweede lid, van dat besluit.

Mededeling aanvang en beëindig sloopwerkzaamheden

Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de 

sloopwerkzaamheden, schriftelijk in kennis gesteld door diegene die de sloopwerkzaamheden 

gaat uitvoeren.

Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de 

sloopwerkzaamheden in kennis gesteld door degene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

De hierboven bedoelde meldingen kunnen per email worden gedaan onder vermelding van het 

OLO/BWT nummer en het adres waar de werkzaamheden plaats vinden, naar 

Bouwtoezicht@centrum.amsterdam.nl

Voor zover van toepassing verstrekt degene die de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd het 

bevoegd gezag binnen twee weken na beëindiging van de werkzaamheden een afschrift van de 

resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het 

Asbestverwijderingsbesluit.

Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt diegene die de sloopwerkzaamheden heeft 

uitgevoerd, binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de 

werkzaamheden, een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden 

vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.
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Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens de uitvoering van bouw- 

en sloopwerkzaamheden

Veiligheid in de omgeving

Bij de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter 

voorkoming van:

a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouw- of sloopterrein 

grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;

b  letsel van personen die het bouw- of sloopterrein onbevoegd betreden, en

c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al 

dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouw- of 

sloopterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Veiligheidsplan

De in verband met de veiligheid te treffen maatregelen worden vastgelegd in een bouw- of 

sloopveiligheidsplan. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:

a. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein;

b. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater en andere openbare voorzieningen;

c. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op 

zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;

d. het waarborgen van de verkeersveiligheid;

e. het voorkomen van vallende objecten, en 

f. door of namens het bevoegd gezag aangegeven nadere voorwaarden voor het voorkomen 

of beperken van hinder of van een onveilige situatie.

Het bouwveiligheidsplan dient de volgende onderdelen te bevatten (Regeling Omgevingsrecht):

a. één of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:

1e de toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de 

bouwplaats;

2e de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen en 

bouwwerken;

3e de situering van het bouwwerk;

4e de aan- en afvoerwegen;

5e de laad-, los- en hijszones;

6e de plaats van de bouwketen;

7e de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, 

inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;

8e de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

9e de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen 

materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden;

c. indien een bouwput moet worden gemaakt voor een ondergronds gelegen bouwdeel:

1e de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;

2e de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
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d. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige 

bouwwerken.

Geluidhinder

1. Bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidsniveau veroorzaken van ten minste 60 

dB(A) op de gevel van een aangrenzende woonfunctie of van een aangrenzende 

gebruiksfunctie op een ander perceel, worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur 

uitgevoerd. Bij het uitvoeren van die werkzaamheden worden de in de tabel aangegeven 

dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven maximale blootstellingduur in dagen 

dat de dagwaarde is bereikt niet overschreden.

Tabel

Dagwaarde  60 dB(A) > 60 dB(A) > 65 dB(A) > 70 dB(A) > 75 -  80 dB(A)

Maximale

blootstellingsduur

Onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen

2 Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een ontheffing 

van het bevoegd gezag bouw- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen 

tussen 19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen wordt onverkort het 

gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de akoestisch bezien best beschikbare 

stille technieken en meest gunstige werkwijze.

3. De in de tabel aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 

1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op grond van artikel 

1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen en 

op de grens van terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidshinder worden 

aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen.

Trillingshinder

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in 

geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in 

verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder e, van het Besluit geluidhinder niet meer 

dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn

deel B << Hinder voor personen in gebouwen >> 2006.

2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste 

lid.

Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw en sloopwerkzaamheden dienen maatregelen te worden getroffen 

om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.
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Grondwaterstand

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van 

bouwwerkzaamheden mogen niet leiden tot een zodanige wijziging van de grondwaterstand dat 

gevaar kan ontstaan voor de veiligheid van belendingen.

Afvalscheiding

Scheiden bouw- en sloopafval

1. De categorieën bouw- en sloopafval dienen ten minste te worden gescheiden in de 

volgende fracties:

a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de 

afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;

b. steenachtig sloopafval;

c. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;

d. bitumineuze dakbedekking;

e. teerhoudende dakbedekking;

f. teerhoudend asfalt;

g. niet teerhoudend asfalt;

h. dakgrind;

i. overig afval.

2. Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid, onder a, mogen niet worden gemengd of 

gescheiden.

3. Alle fracties als bedoeld in het eerste lid, worden op het bouw- of sloopterrein gescheiden 

gehouden en gescheiden afgevoerd.

4. Het eerste lid, onder b tot en met g, en het derde lid zijn niet van toepassing voor zover de 

hoeveelheid afval van de betreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt.

5. In afwijking van het derde lid kunnen de fracties op een andere locatie worden gescheiden 

voor zover scheiding op het bouw- of sloopterrein naar het oordeel van het bevoegd gezag 

redelijkerwijs niet mogelijk is.

Werken in de openbare ruimte

Als bij de werkzaamheden de openbare ruimte wordt gebruikt is tevens een WIOR (werken in de 

openbare ruimte) vergunning vereist. De WIOR vergunning is een integrale vergunning voor het 

gebruik van de openbare ruimte. Verschillende vergunningen die voor het uitvoeren van werk in de 

openbare ruimte noodzakelijk kunnen zijn, kunt u met één formulier aanvragen. U hoeft dan 

bijvoorbeeld geen aparte tijdelijke verkeersmaatregel of verkeersontheffing meer aan te vragen. 

De WIOR vergunning kan digitaal via Loket Amsterdam worden aangevraagd.



Gemeente Amsterdam Centrum  Kenmerk 1182467 

Pagina 20 van 22

Stadsdeel Centrum is bereikbaar met metrolijn 51, 53 en 54 of met tramlijn 9 en 14, halte Waterlooplein.

Een routebeschrijving vindt u op www.centrum.amsterdam.nl

Voorschriften water / waternet

Aansluitvoorwaarden waternet

De aansluitvoorwaarden welke door Waternet aan belanghebbende worden verstrekt moeten in 

acht worden genomen, c.q. worden uitgevoerd.

Een voorziening voor drinkwater en/of warmwater dient te voldoen aan NEN 1006.

Een drinkwatervoorziening moet aangesloten zijn op het openbare distributienet voor drinkwater, 

indien:

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 meter, of

b. de aansluitafstand groter is dan 40 meter en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een 

aansluitafstand van 40 meter.

Voorschriften archeologie

Archeologie met betrekking tot bouwen

De aanvraag heeft betrekking op heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 

a, Wabo (bouwen), er zijn voorschriften verbonden voor het treffende van technische maatregelen 

waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden, deze zijn dat de activiteit die tot 

bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de 

archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalificaties.

Voorschriften bodem

Als bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden een bodemverontreiniging wordt 

waargenomen, anders dan beschreven in het bodemonderzoeksrapport, moet de 

vergunninghouder dit direct melden bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, afdeling 

Bodemtoezicht op telefoonnummer 020-254 36 00.

Als er grond van de locatie wordt afgevoerd en elders wordt hergebruikt, moet hierbij worden 

voldaan aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit.

Voorschriften met betrekking tot het maken van een kelder met of zonder funderingsherstel of bij 

ontgravingen dieper dan 0.6 m  min N.A.P.

Minimaal twee werkdagen voor het begin van de werkzaamheden, dient u zich met de afdeling 

handhaving van het stadsdeel Amsterdam Centrum in verbinding te stellen, voor het maken van 

nadere afspraken met betrekking tot de uitvoering van het bouwplan.

Er dienen minimaal twee peilbuizen nabij de bouwput te worden aangebracht, voor de controle 

van de grondwaterstand in de directe omgeving.
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De grondwaterstand, de zogenaamde nulmeting, t.o.v. N.A.P dient voor de bemaling te zijn 

opgemeten.

Bij het bemalen van de bouwput dient er minimaal 2 keer per week de grondwaterstand in 

bovengenoemde peilbuizen te worden gemeten t.o.v. N.A.P. Als de grondwaterstand daalt tot een 

onaanvaardbaar peil, dan zullen er maatregelen moeten worden getroffen, bijvoorbeeld 

retourbemaling, om droogstand en invloed op de omgeving te voorkomen.

Bij grondwaterstandverlaging buiten de bouwput door bemaling, dient aangetoond te worden dat 

de funderingen van de omliggende bebouwing niet droog komt te staan of schade ondervinden. 

Door bemaling waarbij de grondwaterstand buiten de bouwput meer dan 0.5 meter wordt 

verlaagd t.o.v. de gemiddelde grondwaterstand is de kans op schade heel groot.

Gebruiksmelding

De omgevingsvergunning betreft niet de gebruiksmelding zoals bedoeld in paragraaf 1.5 van het 

Bouwbesluit 2012. Voor meer informatie kunt u terecht op www. amsterdam.nl/veelgevraagd.

Gebruiksmelding kan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl, minimaal vier weken voor de 

voorgenomen aanvang van het gebruik.

Sloopmelding

De omgevingsvergunning betreft niet de benodigde sloopmelding als bedoeld in paragraaf 1.7 van 

het Bouwbesluit 2012. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Vergunningen Bouw, telefoonnummer 14020.

Een sloopmelding kan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl, minimaal vier weken voor de 

voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien nodig dienen een 

sloopveiligheidsplan en asbestinventarisatie aangeleverd te worden bij de sloopmelding.

Basisregistratie adressen en gebouwen

Het (ver)bouwen van het pand heeft gevolgen voor de huisnummering, hiervoor krijgt u apart een 

besluit naast deze omgevingsvergunning. Hiervoor hoeft u niets extra’s aan te vragen.

Kabels en leidingen

De vergunninghouder moet zicht tijdig in verbinding stellen met de betrokken diensten en 

bedrijven in verband met de aanwezigheid van leidingen en kabels in of nabij het bouwterrein.

U bent verplicht een graafmelding te doen als u het voornemen heeft werkzaamheden met een 

graafmachine uit te voeren in de ondergrond waarin kabels en leidingen liggen.

Als een uitvoerder die gaat graven, grondroerder genoemd, een ondergronds net aantreft dat niet 

of de kaarten staat, of dat niet op de aangegeven locatie ligt, moet hij dat melden aan het 

kadaster.
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U doet de melding elektronisch bij het Kadaster ten hoogste twintig werkdagen voor de aanvang 

van de graafwerkzaamheden.

Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden

Uitgestelde toetsen met betrekking tot het bouwwerk

Later in te dienen gegevens met betrekking tot artikel 2.7 MOR

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van ten minste twee 

maanden voor de start van de uitvoering te worden overgelegd (artikel 2.7 MOR):

gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte 

en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van 

het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van 

de constructie dan wel het constructieprincipe betreft. Zie ook bijlage A2.

Later in te dienen gegevens met betrekking tot de uitvoering van brandweer

Voordat er met de uitvoering van brandveiligheids installaties mag worden begonnen, zullen eerst 

de volgende onderdelen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland moeten worden voorgelegd, 

het gaat om de volgende onderdelen:

Het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;

Het rapport van oplevering van de brandmeldinstallatie;

De tekeningen van het geografische paneel;

Het installatieattest van de ontruimingsalarminstallatie;

Het aangepaste uitgangspuntendocument (UPD) voor de sprinklerinstallatie;

Het inspectieplan voor de sprinklerinstallatie of addendum met wijzigingen;

Het inspectierapport van de sprinklerinstallatie;

De tekeningen van de noodverlichting en vluchtrouteaanduiding;

Het verzoek tot oplevering van de installatie;

De tekeningen van de projectering van brandslanghaspels;

Het ontruimingsplan (bij de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik)

Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruik worden gemaakt van de NEN 8112, 

“Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen”.


