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E-mail Onderwerp Besluit weigering 

omgevingsvergunning Bijlage(n)  

Leges Verzonden  
 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
 
Geachte mevrouw Moreira, 
 
Op 29 september 2021 is een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd door 

 voor:  
 
het verlengen van de instandhoudingstermijn van het tijdelijke platform AKWAGALOT in de singel op 
het adres Catharijnesingel ter hoogte van de Walsteeg te Utrecht. 
 
Wij hebben besloten om de omgevingsvergunning te weigeren. Hieronder leest u hoe wij tot deze 
beslissing zijn gekomen.  
 
Activiteit 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo): 

1. Bouwen (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo); 
2. Afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo). 

 
Planologisch kader 
Het platform is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Catharijnesingel” geldt, welke 
op 30 juni 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. De van toepassing zijnde 
(dubbel-)bestemmingen zijn “Water” en “Waarde-Archeologie”. Deze bestemmingen zijn geregeld in de 
artikelen 4 en 5 van de bestemmingsplanregels. 
 
Het platform is in strijd met artikel 4.1 en artikel 4.2.2 van het bestemmingsplan "Catharijnesingel". De 
aanvraag voldoet namelijk niet aan de bestemmingsomschrijving zoals opgesomd in artikel 4.1 van de 
bestemmingsplanregels. Ook wordt niet voldaan aan de bouwregels vermeld in artikel 4.2.2. Volgens 
dit artikel mogen binnen de bestemming “Water” enkel bovengrondse bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, worden gebouwd welke ten dienste van deze bestemming staan, en waarvan de bouwhoogte 
niet meer bedraagt dan 3 meter. Het gebruik van het platform staat niet ten dienste van de 
bestemming “Water”. Daarnaast heeft het platform een bouwhoogte van circa 8,5 meter.  
 
Naast voornoemd bestemmingsplan is ook het parapluplan “Chw Algemene regels over bouwen 
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en gebruik” van toepassing. Het parapluplan is op 30 november 2017 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Het platform is niet in strijd met het parapluplan. 
 
Juridisch kader 
Bouwen van een bouwwerk 
Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een 
project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. 
 
In artikel 2.10 lid 1 sub c van de Wabo is bepaald dat voor zover de aanvraag betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo, de omgevingsvergunning wordt geweigerd 
indien de activiteit in strijd is met een bestemmingsplan. 
 
Afwijken van het bestemmingsplan  
In artikel 2.10 lid 2 is bepaald dat in gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 sub c van de Wabo de 
aanvraag mede wordt aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld 
in artikel 2.1 lid 1 sub c en wordt de vergunning op de grond, bedoeld in het eerste lid, onder c, 
slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.   
 
Artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een 
project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruik van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. 
 
In artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wabo is bepaald dat voor zover een aanvraag betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo, de omgevingsvergunning 
slechts kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en, 
in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. De algemene maatregel van bestuur 
waarnaar wordt verwezen is genaamd Besluit omgevingsrecht (Bor). 
 
De zogenaamde kruimelgevallen staan vermeld in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht 
(hierna: Bor). Het tijdelijk in stand houden van een platform is aan te merken als een kruimelgeval 
zoals vermeld in artikel 4 onderdeel 11 van bijlage II bij het Bor. 
 
Voor de vraag of het wenselijk is om de gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking van de 
het bestemmingsplan “Catherijnesingel” te verlenen, is de aanvraag voorgelegd aan de 
stedenbouwkundige afdeling. 
 
Advies met betrekking tot aanvraag 
Op 9 februari 2021 is aan de UU een tijdelijke omgevingsvergunning met kenmerk 
HZ_WABO-20-39049 verleend om in de Utrechtse singel ter hoogte van de Walsteeg een tijdelijk 
platform te plaatsen. Deze vergunning liep tot 1 december 2021. Ten behoeve van het 900-jarige 
bestaan van de stad Utrecht en de aandacht voor het waterbeheer in de regio Utrecht door de 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlande (hierna: HDSR) wordt beoogd de instandhoudingstermijn te 
verlengen van 1 december 2021 naar 1 februari 2023, dit is later aangepast naar 1 december 2022. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk gebleken om medewerking te verlenen aan de 
gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning.  
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Het advies vanuit de stedenbouwkundige afdeling is negatief vanwege de volgende overwegingen: 
- Nu de singel weer rond is, wordt deze (met name in de zomermaanden) over het water 

intensief gebruikt. Het platform steekt dusdanig ver de Catharijnesingel in dat deze de 
doorvaart blokkeert.  

- De havenmeester geeft aan dat het bouwwerk verwijderd dient te worden voor de opening van 
het nieuwe vaarseizoen. Het verlengen van de instandhoudingstermijn is hiermee in strijd.  

- Het platform is niet openbaar toegankelijk. Het kunstwerk neemt veel ruimte in en is niet van 
toegevoegde waarde voor de openbare ruimte. 

- In de Omgevingsvisie Binnenstad, welke in het 1e kwartaal van 2022 zal worden vastgesteld, 
wordt het volgende over de Singelpark vermeld: “Op het water en in het groen komen geen 
nieuwe gebouwen of (semi-) permanente commerciële functies (zoals terrassen). Continuïteit 
is namelijk een kernkwaliteit van het Singelpark. Deze continuïteit vergroot de waarde van het 
park, zowel voor mensen als voor planten en dieren.” Het verlengen van de 
instandhoudingstermijn is niet in overeenstemming met de Omgevingsvisie Binnenstad. 
Afwijken van deze visie wordt onwenselijk bevonden. 

 
Voorafgaand contact 
Per e-mail van 26 oktober 2021 hebben wij u medegedeeld dat de stedenbouwkundige afdeling een 
negatief advies heeft uitgebracht en dat wij voornemens zijn de vergunningaanvraag te weigeren. Wij 
hebben u in deze e-mail de gelegenheid geboden om uw vergunningaanvraag in te trekken. Van deze 
mogelijkheid heeft u geen gebruik gemaakt. Wel heeft UU een reactie op deze e-mail gegeven. Ook 
hebben wij u aangegeven deze e-mail als niet verzonden te beschouwen, omdat het bestuurlijke 
proces rondom uw aanvraag op dat moment nog niet was afgerond. 
 
Uw reactie naar aanleiding van ons voornemen tot weigeren 
De UU heeft namens het bestuursteam van de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO), 
het team AKWAGLOT en het bestuur van HDSR op 11 november 2021 een brief aan het college 
gestuurd waarin de UU het belang van het platform heeft willen verhelderen. Deze brief is aangevuld 
met een programmering voor het jaar 2022 en een document waarin de maatschappelijke waarde van 
het kunstobject nader wordt toegelicht. De UU heeft kort samengevat de volgende punten naar voren 
gebracht: 

1. Het standpunt van de UU is dat de argumenten voor het niet meewerken aan de verlenging van 
de instandhoudingstermijn niet opwegen tegen het maatschappelijk belang waarmee 
continuering is gediend. Het object AKWAGLOT is een cultureel platform voor ontmoetingen 
voor een veelheid aan activiteiten in en voor de stad. Een plek waar sociale wetenschap 
plaatsvindt. In samenwerking met verschillende partners kunnen ontmoetingen, verbindingen, 
gesprekken en culturele uitingen worden georganiseerd op een unieke plek.  
De gemeentelijke beantwoording luidt als volgt: de aangevoerde maatschappelijke belangen 
zijn meegewogen in de besluitvorming, maar gelet op het negatieve stedenbouwkundig advies, 
zijn deze niet doorslaggevend. In de vergunningenprocedure met kenmerk 
HZ_WABO-20-39049 hebben wij ondanks de negatieve advisering alsnog ingestemd met de 
gevraagde vergunning omdat deze van een concrete termijn en einddatum was voorzien. 
Hierdoor was de afwijking van het bestemmingsplan en de ruimtelijke inbreuk op/naast het 
monumentale plantsoen in tijdsduur beperkt. De instandhoudingstermijn welke liep tot  
1 december 2021 was doorslaggevend voor de vergunningverlening. Met de gevraagde 
verlenging komt het tijdelijke karakter van het platform in het geding. Wij hebben gekeken of 
een tussenoplossing mogelijk was, bijvoorbeeld door middel van een verlenging van de 
instandhoudingstermijn tot het nieuwe vaarseizoen (medio/eind april 2022). Ook hebben wij 
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aangeboden om te kijken naar een alternatieve locatie. De UU heeft aangegeven dit niet als een 
mogelijkheid te zien.    
 
Verder wordt opgemerkt dat op de publicatie van de onderhavige vergunningaanvraag een 
zestal reacties is ingediend, allen negatief van aard. Omdat het stedenbouwkundig advies 
reden geeft om geen medewerking te verlenen aan het verlengen van de 
instandhoudingstermijn van het kunstobject, worden deze reacties verder niet inhoudelijk 
behandeld. Wel blijkt hierdoor een verschil van inzicht over de aanwezigheid van 
maatschappelijk draagvlak c.q. maatschappelijke waarde die het platform levert aan de stad. 

2. Het platform is in 2021 gelinkt aan het lustrum van de UU en het UMC Utrecht (”385 jaar 
wetenschap in Utrecht”). In 2022 zal het volgens de UU worden gelinkt aan het lustrum van het 
HDSR (“900 jaar waterbeheer”) en het lustrum van de gemeente (“U900”). AKWAGLOT is de plek 
waar de vieringen van de lustra samen komen. De kernpartners UU, HDSR en de gemeente 
werken via AKWAGLOT samen met diverse partners uit de stad. Deze partners hebben zich in 
2021 nadrukkelijk verbonden met het kunstobject en willen dit gedurende de komende 
maanden continueren. 
De gemeentelijke beantwoording luidt als volgt: er is geen directe samenwerking met de 
gemeente en de UU bij de totstandkoming van het platform en de instandhouding daarvan.  
Een mogelijke locatie als viering voor het lustrum van de gemeente is nog in een verkennende 
fase, en los daarvan is deze viering niet direct gekoppeld aan het plaatsen van het platform 
met de eerste vergunning. De gemeente heeft een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven 
voor het platform nadat de UU deze heeft aangevraagd. Wij miskennen niet dat het handhaven 
van de vergunde instandhoudingstermijn invloed zal hebben op de programmering van UU 
voor het jaar 2022, maar de UU wist bij de eerste aanvraag dat er een maximale termijn aan de 
vergunning was verbonden en dat wij in afwijking van het negatieve stedenbouwkundig advies 
tijdelijk medewerking hebben verleend onder de afspraken zoals die gemaakt zijn. Het 
platform kon tot 1 december 2021 op deze locatie blijven, maar zou daarna op reis gaan met 
als eindbestemming de botanische tuinen van de UU. 

3. Door de Covid-19 maatregelen is de bouw uitgesteld van maart 2021 naar eind juni 2021 en is 
het platform pas vanaf september 2021 op volle kracht in gebruik. Om de in gang gezette 
activiteiten verder te ontwikkelen -meer indruk achterlaten bij de stad en haar inwoners en om 
kapitaalvernietiging te voorkomen- is meer tijd nodig. 
De gemeentelijke beantwoording luidt als volgt: de coronamaatregelen waren bekend, ook dat 
deze beperkend konden zijn voor de programmering op het platform. Dat de activiteiten en 
het gebruik niet tot volle wasdom zijn gekomen vanwege Covid-19 is spijtig, maar was ten 
tijde van de eerste vergunningaanvraag geen onvoorziene omstandigheid. Het is ook geen 
reden om nu, (wederom) in strijd met het negatieve advies de vergunning voor verlenging van 
de instandhoudingstermijn te verlenen.  

4. Het platform biedt gedurende de grillige corona periode een Covid-19-proof buitenlocatie; 
De gemeentelijke beantwoording luidt als volgt: zoals onder ad 1 is aangegeven is vanuit de 
gemeente voorgesteld om de instandhoudingstermijn voor het platform op deze locatie te 
verlengen tot het komend vaarseizoen. Ook is geopperd om naar een alternatieve locatie te 
kijken waarop de activiteiten kunnen worden ontplooid. De UU kon zich in beide voorstellen 
niet vinden. De situatie rondom Covid-19 rechtvaardigt onzes inziens niet een verlenging van 
de instandhoudingstermijn tot 1 december 2022 op deze specifieke locatie. 

 
 
 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-21-35260 
 
 

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht 
            5 

Verlengen beslistermijn 
Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Wabo moet binnen acht weken worden beslist op de aanvraag 
omgevingsvergunning. Overeenkomstig artikel 3.9, lid 2, van de Wabo hebben wij op 18 november 
2021 gebruik gemaakt van onze bevoegdheid om deze beslissingstermijn te verlengen. 
 
Besluit 
Er zijn ons geen omstandigheden bekend die ertoe zouden moeten leiden om bovenstaand negatief 
advies niet over te nemen. Wij hebben daarom besloten om de gevraagde omgevingsvergunning op 
grond van artikel 2.10 lid 1 sub c van de Wabo te weigeren. 
 
Publicatie 
Wij maken het besluit bekend op www.officielebekenmakingen.nl. 
 
Betaling leges 
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.  
 
Vragen over dit besluit 
Over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag heeft 
behandeld. Bovenaan deze brief vindt u decontactgegevens.  
 
Vragen over dit besluit 
Over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag heeft 
behandeld. Bovenaan deze brief vindt u decontactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
M. Prijs, 
Hoofd Vergunningen 
 
 
Bezwaar maken tegen dit besluit 
U kunt tegen dit besluit bezwaar (en later beroep) aantekenen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen 
door gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale formulier dat u kunt vinden op de 
webpagina www.utrecht.nl/bezwaar. Let op: u kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen. Maakt 
u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en 
wethouders. Het adres is: Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht. 
 
Wij wijzen u op het feit dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden door ons moet zijn ontvangen. Dit voorkomt dat wij moeten besluiten om uw bezwaarschrift 
niet in behandeling te nemen. 
 
 
 
 

http://www.officielebekenmakingen.nl/
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In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 
• uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarmee u overdag te 

bereiken bent; 
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 

verzenddatum en het kenmerk van het besluit of stuur een kopie daarvan mee; 
• de reden van uw bezwaar. 


