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In voorliggende notitie worden de indieningsvereisten als aangeduid in de Ministeriële regeling omgevingsrecht onder
§ 5.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten met betrekking tot een rijksmonument opgesomd en wordt
aangegeven in welke bijgevoegde stukken deze gegevens en bescheiden na te slaan zijn.
De bijgevoegde stukken betreffen
 200204_CHWaardenstellingWolfrath_def: een cultuurhistorische waardenstelling naar de tuinhistorische
onderdelen;
 10 III 2020 Beeldregieplan VDL Nedcar def: beeldregieplan met daarin een architectonisch ontwerp en
landschapsplan
 5 II 2020 eindversie MER VDL Nedcar: milieueffectrapportage Deel A. milieuonderzoeken en onderzoek naar
mogelijkheden om het rijksmonument te sparen.
Artikel 5.1. Slopen rijksmonument
A. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;
 Monumentnummer: 509931 (PARKAANLEG), onderdeel van complexnummer: 509930 (WOLFRATH)
B. cultuurhistorische rapporten, daaronder begrepen rapporten inzake architectuurhistorie, bouwhistorie,
interieurhistorie of tuinhistorie;
 Het cultuurhistorisch rapport betreft een tuinhistorische waardenstelling, uitgevoerd door SB4 Specialisten in
Groen Erfgoed. Raadpleegbaar via document “200204_CHWaardenstellingWolfrath_def”
c. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen sloop;
 Overzichts- en detailfoto’s zijn opgenomen in zowel “200204_CHWaardenstellingWolfrath_def” als “10 III
2020 Beeldregieplan VDL Nedcar def”. De detailtekeningen van welke onderdelen van het rijksmonument
verloren gaan zijn eveneens raadpleegbaar via het Beeldregieplan.
d. opnametekeningen van de bestaande toestand en slooptekeningen;
 Raadpleegbaar in “10 III 2020 Beeldregieplan VDL Nedcar def” en “200204_CHWaardenstellingWolfrath_def”
e. de sloopmethode;
 Het betreft geen sloop van gebouwd erfgoed. De werkzaamheden worden verricht conform wat gebruikelijk
is voor het rooien van bomen en de aanleg van bedrijfshallen.
f. de aard en hoeveelheid vrijkomend materiaal.
 Zoveel mogelijk binnen het project. Exacte hoeveelheden worden in de natuurrapportage (voor wat betreft
toepassing van hout) en bodemrapportage (voor wat betreft toepassing van grond) vastgelegd.
Artikel 5.5. Wijzigen rijksmonument door aanlegactiviteit
In of bij de aanvraag om een vergunning voor een wijziging van een rijksmonument, zijnde tevens een aanlegactiviteit
als bedoeld in de artikelen 3.1 of 7.1, verstrekt de aanvrager, naast de in die artikelen genoemde gegevens en
bescheiden:
a. het monumentnummer en, voor zover daarvan sprake is, de naam van het monument;
 Monumentnummer: 509931 (PARKAANLEG), onderdeel van complexnummer: 509930 (WOLFRATH)
b. een tuinhistorisch rapport of een beheerplan;
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Het cultuurhistorisch rapport betreft een tuinhistorische waardenstelling, uitgevoerd door SB4 Specialisten in
Groen Erfgoed. Raadpleegbaar via document “200204_CHWaardenstellingWolfrath_def”
c. overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het monument in relatie tot de voorgenomen
wijziging;
 Overzichts- en detailfoto’s zijn opgenomen in zowel “200204_CHWaardenstellingWolfrath_def” als “10 III
2020 Beeldregieplan VDL Nedcar def”. De detailtekeningen van welke onderdelen van het rijksmonument
verloren gaan zijn eveneens raadpleegbaar via het Beeldregieplan.
d. de volgende tekeningen:
1°. opnametekeningen van de bestaande toestand;
 Raadpleegbaar via “10 III 2020 Beeldregieplan VDL Nedcar def” (pagina 9)
2°. plantekeningen van de nieuwe toestand;
 Raadpleegbaar via “10 III 2020 Beeldregieplan VDL Nedcar def” (pagina 10)
e. voor zover daarvan sprake is, een opgave bij welke instantie voor de voorgenomen wijziging een aanvraag om
subsidie of een financiële bijdrage is of zal worden gedaan.
 Er is geen sprake van subsidie of een financiële bijdrage
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