Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Afdeling Vergunningverlening

D190090816
*D190090816*

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning
(geweigerd)
Wij hebben op 16 januari 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
voor het herbouwen van de donjon in het Valkhofpark op het perceel kadastraal bekend
Gemeente: Nijmegen

Sectie: C

Nummers: 8777, 8931, 6952

plaatselijk bekend als Voerweg 5 en Valkhofpark te Nijmegen.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z17.100891.02
Besluit
Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te weigeren.
Het weigeren van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
A. WABO: Bouwen van een bouwwerk
B. WABO: Binnenplans afwijken van bestemmingsplan, beheersverordening e.d.
C. WABO: Uitvoeren van werk of werkzaamheden op grond van regels ruimtelijke ordening
D. WABO: Monumentenwet: Rijksmonument wijzigen e.d.
Inhoudelijke overwegingen
De inhoudelijke motivering van ons besluit is verderop in dit besluit opgenomen (in bijlage 2).
Gewaarmerkte stukken en bijlagen
Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze
beschikking.
Procedure
Op de aanvraag om een omgevingsvergunning is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als
bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast
Geen ingediende zienswijzen
Het ontwerpbesluit met de gewaarmerkte stukken heeft met ingang van 22 december 2018
tot en met 4 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode
konden zienswijzen worden ingediend.
Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Ter inzage
De definitieve weigering met de daarbij behorende stukken liggen gedurende een termijn van
zes weken ter inzage.
Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer
2743929 en/of zaaknummer W.Z17.100891.02 een email naar wabo@odrn.nl.
De eerste dag van de ter inzage legging is 18 februari 2019.
Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen.
Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit
hebben ingediend.
Wanneer een belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kan hij op grond van deze bijzondere
omstandigheden toch beroep instellen.
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Als een belanghebbende geen zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit,
kan hij wel beroep instellen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht. Er zijn i.c. geen wijzigingen ten opzichte
van het ontwerpbesluit aangebracht.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn
start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.
Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem.
Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:
1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het beroep berust;
5. de handtekening.
Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op
http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.
Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer
informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 - 361 20 00).
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden
die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om
een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.
Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.
Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u
een beroepschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten.
Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.
Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op
http://loket.rechtspraak.nl/. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.
Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten
verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 088
– 361 2000).
Inwerkingtreding
In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van
inwerkingtreding van besluiten op omgevingsvergunningsaanvragen geregeld. De datum
waarop een besluit in werking treedt, kan van geval tot geval verschillen.
Ten aanzien van deze geweigerde omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn (art. 6.1, lid 2 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht).
Als er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend,
treedt de geweigerde omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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Leges
Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een
acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt.
Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.
Nijmegen, 13 februari 2019
Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:
1. Dossierlijst
2. Motivering beschikking
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Bijlage 1:

DOSSIERLIJST
Betreft dossier:
W.Z17.100891.02
Voerweg 5 te Nijmegen
herbouwen Donjon Valkhofpark
D-nummer
D170040698
D170611508
D170184257

Ontv. datum
16-01-2017
12-10-2017
21-03-2017

Betreft
Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
Aanvraag formulier handelingen monumenten (park)
Aanvraag monumentenvergunning (archeologie)

D170799795
D180412660
D170799796
D180412661
D180412662
D180412670
D180412663
D170606235
D170606236
D180412665
D180412666
D170611502
D170611503
D180412664
D170606228
D170606211
D170606205

18-12-2017
22-06-2018
18-12-2017
22-06-2018
22-06-2018
22-06-2018
22-06-2018
10-10-2017
10-10-2017
22-06-2018
22-06-2018
12-10-2017
12-10-2017
22-06-2018
10-10-2017
10-10-2017
10-10-2017

D00-05 2014.06 bestaande situatie
D01-05 Situatie nieuw
D01A-08 2014.06 Situatie nieuw - archeologie
D02-05 Plattegronden kelder t/m laag 2
D03-05 Plattegronden laag 3 t/m dak
D04-04 Doorsneden
D05-04 Gevels
D06-03 2014.06 Bouwbesluit toetsing kelder t/m laag 2
D07-03 2014.06 Bouwbesluit toetsing laag 3 t/m dak
D08-04 Brandveiligheid kelder t/m laag 2
D09-04 Brandveiligheid laag 3 t/m dak
D10-02 2014.06 Installaties kelder t/m 2
D11-02 2014.06 Installaties laag 3 t/m dak
D12-04 Principedetails
Aanvullende details 150 t/m 181
Nijmegen Donjon DO in detail 20161228
Nij Donjon gevels indeling en materialisering 20161223

D170611506
D170611507

12-10-2017
12-10-2017

G314-ontwerp Valkhofpark en inpassing Donjon Nijmegen-20170131
G314-20170130-Plattegrond Ontwerp- met hatch (park)

D170606220
D170606201

10-10-2017
10-10-2017

13.3104A fund advies aangepast en grondonderzoek
10106B.01 Hoofdberekening constructie

D170606204
D170606221
D170611501
D170606200
D170799790
D170606224
D170799791

10-10-2017
10-10-2017
12-10-2017
10-10-2017
18-12-2017
10-10-2017
18-12-2017

161228 2161526 Rapportage EPC v-1
Rapportage Rc-waarden conform NEN1068
Toelichting ruimteventilatie
G 17362-1-NO ontruimingberekening
Ontsluiting bouwplaats 2TSI-00-0001-NN-01D ontv. 20170512
Logistiekplan Donjon V2 (PvA Bouwplaatsinrichting)
Logistiekplan Donjon V2 12122017 (PvA Bouwplaatsinrichting)

D170611504
D170606207
D180412668
D180412669

12-10-2017
10-10-2017
22-06-2018
22-06-2018

170905 Nadere informatie inzake aanvraag (parkeerbalans)
parkeerbehoefte donjon
nadere informatie aanvraag
Toelichting-02
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D170606229
D170606206

10-10-2017
10-10-2017

Bureau B B Verharding blusvoertuig
infiltratieberekening-01

D170611499

12-10-2017

D170526984
D170611500
D170606222

11-10-2017
12-10-2017
10-10-2017

R001-1261057JOH-mwl-V01-NL Toetsing Donjon aan de Wet
natuurbescherming
Nader onderzoek Valkhofpark
RQvD4VeGbK2p Berekening situatie 1 AERIUS
toetsing beschermde natuurwaarden

D170614970
D170605532

13-10-2017
10-10-2017

D170606227
D170799792
D170799793

10-10-2017
18-12-2017
18-12-2017

Machtigingsformulier PvE
Email machtiging aanvraag Archeologisch rijksmonument en ondertekend
voorblad PVE
PvE archeologisch onderzoek bouwput donjon Valkhof Nijmegen
Werkwijze aanleg Nutstracé en nieuwe riool 171212
171212 Wijzigingsblad PvE Va16 kabels leidingen Definitief

Adviezen
D-nummer
D180036540
D180229221
D180229226

Ontv. datum
11-01-2018
03-04-2018
03-04-2018

Betreft
Advies Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen
Advies omgevingsvergunning monumenten
Rijksmonument

D170068335

26-01-2017

Advies en toets constructie omgevingsvergunning

D181016582
D181016581
D180944507
D180944508

01-11-2018
01-11-2018
28-09-2018
28-09-2018

18-016120 - advies VRGZ bouwen - Valkhofpark - Nijmegen
1710-ATGB-verticaal-opgedeeld-trappenhuis
Email VRGZ 2018-09-28 Bluswatervoorziening Donjon - Valkhofpark
D170527007 D01-04 Situatie nieuw waterdruk

D180131273
D180085536

21-02-2018
30-01-2018

Ontwerpbesluit Archeologie RCE
Definitief_kaartje_AMR_ODB395952

D180442110

29-06-2018

Concept verklaring van geen bedenkingen
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Bijlage 2: motivering beschikking
Inleiding
Op 16 januari 2017 is formeel een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend
voor bouw van de donjon in het Valkhofpark aan de Voerweg 5 te Nijmegen.
Eerder (op 29 december 2016) zijn alleen enkele stukken ingediend.
Op 12 januari 2017 is een conceptaanvraag ingediend. Pas op 16 januari 2017 is een formele
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend (W.Z17.100891.02).
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
In artikel 6.4 van het Besluit omgevingsrecht staat dat er advies nodig is van de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indien de activiteit tot wijziging van een beschermd
rijksmonument betrekking heeft op:
1. Het slopen van een rijksmonument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende aard,
2. Het ingrijpend wijzigen van een rijksmonument of een belangrijk deel daarvan, voor zover
de gevolgen voor de waarde van het rijksmonument vergelijkbaar zijn met de gevolgen
van het geval bedoeld onder 1e ,
3. Het reconstrueren van een rijksmonument 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 rijksmonument of een belangrijk deel
daarvan.
Het is evident dat het gestelde onder 2e en 3e van toepassing is op deze aanvraag.
Vanwege dat wettelijk vereiste advies van de Minister van OC&W, is de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing (artikel 3.10, lid 1 sub d jo. artikel 2.26, lid 3 Wabo).
Maar ook omdat er een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van GS van Gelderland nodig
is vanwege het feit dat er voor de activiteiten een vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming vereist is, is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.
Het voorgaande betekent dat binnen zes maanden een beslissing op de aanvraag moet
worden genomen (artikel 3:18, lid 1 Algemene wet bestuursrecht). Dit is overigens geen
fatale termijn. Er kan dus bij termijnoverschrijding geen vergunning van rechtswege ontstaan.
De feitelijke procedure inzake deze aanvraag
De aanvraag is ontvangen op 16 januari 2017.
Op 8 februari 2017 is om aanvulling verzocht binnen 4 weken (D170088869).
Op 10 maart 2017 is ingestemd met een verzoek om verlenging tot 9 juli 2017
Op 26 juli 2017 is ingestemd met een verzoek om verlenging tot 9 september 2017.
Op grond van jurisprudentie mag de aanvrager verzoeken om een verlenging van de
aanvullingstermijn zodat hij meer tijd heeft om de gevraagde stukken in te dienen.
Het bevoegd gezag kan en mag daarmee instemmen. De tijd die de aanvrager gebruikt om te
voldoen aan het aanvullingsverzoek wordt opgeteld bij de beslistermijn van 6 maanden.
Omdat de gegeven aanvullingstermijn in totaal 7 maanden is, moet er uiterlijk binnen 13
maanden (6 maanden normale beslistermijn en 7 maanden aanvullingstermijn) op de
aanvraag worden beslist (i.c. 12 februari 2018).
U heeft echter gevraagd om niet te snel een beslissing te nemen. U heeft te kennen gegeven
meer tijd nodig te hebben om er voor te zorgen dat de aanvraag op alle punten aan de
wettelijke toetsingsgronden voldoet. Het gaat om het alsnog indienen van aanvullende
stukken alsmede van stukken op grond waarvan aannemelijk wordt gemaakt dat de aanvraag
aan alle wettelijke toetsingsgronden voldoet.
Bij mail van 22 december 2017 is verzocht om een opschorting van de beslistermijn met zes
maanden. Daarmee is door ons ingestemd. Bij mail van 12 juli 2018 is verzocht om niet voor
13 oktober 2018 te besluiten. Daarmee is ingestemd. Bij mail van 11 oktober 2018 is
wederom gevraagd om opschorting van de beslistermijn met drie maanden.
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U wilde tot 12 januari 2019 de tijd hebben om nog stukken in te kunnen indienen vanwege
het advies van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ). Op 22 januari 2018 heeft de
VRGZ een advies uitgebracht (D180047038). Op 9 juli 2018 is wederom advies uitgebracht
door de VRGZ (VR/UIT/18-014689). Wij zijn van mening dat u als aanvrager meer dan
voldoende tijd heeft gehad om stukken in te dienen en om beletselen voor het verlenen van
de vergunning weg te nemen. Wij stemmen daarom niet in met uw verzoek. Vandaar dit
ontwerpbesluit.
Toetsing van de aanvraag
Het plan behelst de herbouw van de donjon op de plaats waar oorspronkelijk zo’n gebouw
heeft gestaan (artikel 2.1, lid 1 sub a Wabo). Een bouwplan moet worden getoetst aan het
bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en redelijke eisen van
welstand (artikel 2.10 Wabo). Als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan is de
aanvraag van rechtswege een aanvraag voor vergunning om in afwijking van het
bestemmingsplan te mogen handelen (artikel 2.1, lid 1 sub c jo. 2.10, lid 2 Wabo).
De aanvraag heeft ook betrekking op (kortweg) wijziging van een beschermd rijksmonument
(artikel 2.1, lid 1 sub f Wabo). Ook is er sprake van vergunningsplichtige
aanlegwerkzaamheden (artikel 2.1, lid b Wabo). Tijdens de toetsing is geconstateerd dat ook
de Natuurwetgeving aanhaakt (artikel 2.1, lid 1 sub i Wabo).
Toetst aan het bestemmingsplan Nijmegen Centrum-Binnenstad-1
Het perceel waarop de herbouw zal plaatsvinden ligt in een gebied waarvoor het
bestemmingsplan “Nijmegen Centrum-Binnenstad-1” van toepassing is. Dit bestemmingsplan
is speciaal vastgesteld om herbouw van de donjon mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is
op 10 juni 2015 vastgesteld door de gemeenteraad en is met ingang van 29 juni 2016
onherroepelijk geworden.
Toets aan bestemming ‘Gemengd-8’
Het perceel heeft de bestemming ‘Gemengd-8’ . Dat houdt o.a. in dat er een gebouw mag
worden opgericht dat gebruikt mag worden als museum, lunchroom, grillroom, restaurant
(zonder bezorg- en/of afhaalservice), zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesten en
muziek/dansevenementen) en v.v.v. Ook zijn een aantal ondersteunende functies toegestaan.
Het hoofdgebouw (de donjon) moet binnen het bouwvlak worden gebouwd en mag geen
grotere goothoogte hebben dan 36 meter en geen grotere bouwhoogte dan 46 meter. Ook
mag maximaal 90% van het bouwvlak worden bebouwd.
Het ingediende bouwplan voldoet hieraan.
Toets aan dubbelbestemming ‘Gebiedsaanduiding wetgevingszone – waarde archeologie-4’
Op het perceel geldt ook de dubbelbestemming ‘Gebiedsaanduiding wetgevingszone – waarde
archeologie-4’. Dat houdt in dat er voor de realisatie van de donjon een vergunning vereist is
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ingevolge artikel 11, lid 2
Monumentenwet 1988).
Deze vergunning is verleend en is inmiddels onherroepelijk.
Toets aan de dubbelbestemming Cultuurhistorie- 1
De voor ‘Waarde Cultuurhistorie-1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de
cultuurhistorische waarden van de gronden. Er geldt op grond van artikel 5.2 een bouwverbod
ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen. Wij kunnen door
middel van het verlenen van een omgevingsvergunning (binnenplans) afwijken van dit
bouwverbod ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen. Een
omgevingsvergunning kan worden verleend indien de cultuurhistorische waarden door de
bouwactiviteiten niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. Alvorens wij beslissen dienen
we schriftelijk advies te vragen aan de commissie Beeldkwaliteit omtrent de vraag of door het
verlenen van de omgevingsvergunning cultuurhistorische waarden (kunnen) worden
aangetast en welke voorschriften, ter bescherming van de cultuurhistorische waarden, aan de
omgevingsvergunning moeten worden verbonden.
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Toets werken en werkzaamheden
Op deze gronden is ook een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (artikel 26.4). Zo’n vergunning is o.m. nodig
voor het ophogen of verlagen van de bodem met meer dan 1 meter en voor het aanleggen,
verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of
parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen, het uitvoeren
van heiwerkzaamheden, het op een andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond en
voor het kappen van bomen. Ook hiervoor moet advies gevraagd worden aan de commissie
Beeldkwaliteit.
Op deze toets wordt hieronder ingegaan bij het onderdeel: toets aan redelijke eisen van
welstand/cultuurhistorie/wijziging rijksmonument.
Toets aan het bestemmingsplan ‘Nijmegen Centrum-Binnenstad’
De aanvraag heeft ook betrekking op gronden die in het bestemmingsplan ‘Nijmegen Centrum
Binnenstad’ liggen. Het Valkhofpark heeft in dit bestemmingsplan de enkelbestemming
‘Groen’ (artikel 15). In die bestemming gelden een aantal bouwregels.
Toets aan dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie-1
Tevens is de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie-1’ van toepassing. Deze gronden
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het
behoud en de bescherming van de cultuurhistorische waarden van de gronden, in het
bijzonder het beschermd stadsgezicht Benedenstad.
Op grond van artikel 26.2 van de bestemmingsplanvoorschriften geldt een bouwverbod ten
behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen. Op grond van artikel
26.3 kunnen wij door middel van een omgevingsvergunning afwijken van dat bouwverbod
voor bouwwerken ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen.
Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de cultuurhistorische waarden door de
bouwactiviteiten niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. Alvorens te beslissen dient
advies ingewonnen te worden bij de commissie Beeldkwaliteit omtrent de vraag of door het
verlenen van de omgevingsvergunning cultuurhistorische waarden (kunnen) worden
aangetast en welke voorschriften, ter bescherming van de cultuurhistorische waarden, aan de
omgevingsvergunning moeten worden verbonden.
Toets werken en werkzaamheden
Op deze gronden is ook een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van een werk,
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (artikel 26.4). Zo’n vergunning is o.m. nodig
voor het ophogen of verlagen van de bodem met meer dan 1 meter en voor het aanleggen,
verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of
parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen en voor het
kappen van bomen. Ook hiervoor moet advies gevraagd worden aan de commissie
Beeldkwaliteit.
Op deze toets wordt hieronder ingegaan bij het onderdeel: toets aan redelijke eisen van
welstand/cultuurhistorie/wijziging rijksmonument.
Toets aan aanduiding: archeologisch rijksmonument
Op het perceel geldt ook de aanduiding ‘archeologisch rijksmonument’. Dat houdt in dat er
voor de realisatie van de donjon een vergunning vereist is van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (ingevolge artikel 11, lid 2 Monumentenwet 1988).
Deze vergunning is verleend en is inmiddels onherroepelijk.
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Toets aan het Facetbestemmingsplan Parkeren
Met ingang van 3 november 2017 is het ‘Facetbestemmingsplan Parkeren’ van kracht. Hoewel
uw aanvraag van eerder dateert is dit Facetbestemmingsplan van toepassing (verg. ABRS d.d.
16-9-2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2935)). In dit Facetbestemmingsplan staat dat het verboden
is te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet
wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren en
stallen van voertuigen (artikel 4.1.1).
In artikel 4.1.2 van de parkeervoorschriften staat dat een bouwplan dient te voorzien in
voldoende parkeermogelijkheden op de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde
gronden. De toename van de parkeer- en stallingsbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals
beschreven in de beleidsregels Parkeren. Indien gedurende de planperiode de beleidsregels
Parkeren wijzigen, gelden de gewijzigde regels.
De ‘Beleidsregels parkeren’ zijn van toepassing op de aanvraag. Deze beleidsregels zijn op 17
mei 2016 in werking getreden (www.overheid.nl GB 2016, nr. 61593).
Het plan zal leiden tot een extra parkeerbehoefte van 10 parkeerplaatsen. Die kunnen niet op
eigen terrein worden opgevangen. Er is ook geen restruimte op de openbare weg. Ook kan er
niet op andere wijze voorzien worden in extra parkeerplaatsen. Vergunningverlening is
daarom slechts mogelijk als binnenplans afgeweken wordt van het parkeervoorschrift (artikel
4.1.4 van de parkeervoorschriften).
In uw brief van 21 juni 2018 heeft u het volgende geschreven:
“De parkeerbehoefte kan niet in het park/plangebied worden opgelost. Dit is uitgebreid
toegelicht in het bestemmingsplan. De parkeerbehoefte bestaat voor het grootste gedeelte
uit bezoekers. Daar wordt in het bestemmingsplan van gezegd, dat voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de omgeving voor bezoekers.
Wat overblijft is een beperkte omvang waar vanuit de ORO (Ontwikkel- en Realisatie
Overeenkomst (artikel lid 3, 10, lid 1 en 15, lid 5) is aangegeven dat de Stichting
verantwoordelijk is voor de oplossing en de kosten. Dit zal worden opgelost door een beroep
op de ontheffingsregeling van de bouwverordening. Deze insteek was vanaf het moment van
het sluiten van de overeenkomst de bedoeling.”
Er kan inderdaad afgeweken worden van de parkeervoorschriften maar dan moet tevens een
compenserende financiële bijdrage worden gestort in het Bereikbaarheidsfonds (artikel 6, lid 1
en lid 2 van de Beleidsregels). Ook in uw brief van 21 juni 2018 erkent u dat een ontheffing
(i.c. afwijking) noodzakelijk is en dat daaraan kosten zijn verbonden. Dat betekent dat als er
geen weigeringsgronden zouden zijn, de afwijking van het parkeervoorschrift alleen verleend
kan en zal worden onder het stellen van een financiële voorwaarde. Dat betekent dat een
storting zou moeten worden gedaan van €192.270,92 in het Bereikbaarheidsfonds (indexering
in 2017 van 1,83%).
Toets aan de gemeentelijke Bouwverordening.
Er zijn geen strijdigheden met de gemeentelijke Bouwverordening.
Toets aan het Bouwbesluit
De replicatie van de donjon is zelf geen rijksmonument. Het gebouw moet dus geheel voldoen
aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit.
Het gaat met name om de brandveiligheidsaspecten. De Veiligheidsregio Gelderland Zuid
(VRGZ) heeft het plan getoetst en is niet akkoord met het bouwplan. Wij verwijzen naar de
brief van de VRGZ d.d. 22 januari 2018 en het daarbij behorende verslag van het overleg van
11 januari 2018 en wij verwijzen naar de brief van 9 juli 2018 (VR/UIT/18-014689).
Het eindadvies d.d. 1 november 2018 van de VRGZ luidt als volgt:
“U heeft ons om een advies gevraagd over een aanvraag omgevingsvergunning voor de
herbouw van de Donjontoren aan het Valkhofpark in Nijmegen. Wij hebben beoordeeld of er
vanuit het oogpunt van brandveiligheid bezwaren zijn. Bovendien hebben wij bekeken onder
welke voorwaarden een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden
verleend.
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In de bijlage vindt u de grondslag voor de toetsing welke wij gebruikt hebben bij de
beoordeling van deze aanvraag. Tevens vindt u in de bijlage de lijst met documenten welke
door u zijn aangeleverd voor de beoordeling.
Conclusie
Wij adviseren de omgevingsvergunning ‘bouwen’ zo niet te verlenen.
Het is van belang eerst de onderstaande punten aan te laten passen.
1. Het gebouw is niet voorzien van een toereikende bluswatervoorziening. Voor deze
nieuwbouwsituatie is een bluswatervoorziening met een waterlevering van minimaal
30m³/uur noodzakelijk. Het afnamepunt van deze bluswatervoorziening moet op
maximaal 40 meter van de brandweeringang liggen.
De dichtstbijzijnde bluswatervoorziening (ondergrondse brandkraan) is gelegen aan de
Voerweg. De afstand tussen deze bluswatervoorziening en de opstelplaats nabij de
Donjontoren, op het Valkhofpark is 150 meter.
De door de aanvrager aangedragen oplossing voldoet niet.
Omdat de waterdruk bij het afnamepunt bij de Donjontoren voor de brandweer te laag is.
Zie bijlage III voor de onderbouwing.
Bouwbesluit artikel 6.30 lid 1 en 3
2. De gekozen uitvoering van het wokkeltrappenhuis, zonder een rooksluis voldoet aan de
prestatie-eis (artikel 2.107 lid 6) van het Bouwbesluit.
Gezien het advies 1710 d.d. 30-08-2017 van de ‘Adviescommissie Toepassing en
Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften’ betwijfelen wij of met deze uitvoering wordt voldaan
aan de functionele eis (artikel 2.101 lid 1) van het Bouwbesluit.
Het advies van de adviescommissie is relevant omdat de beschouwde situatie in
hoofdlijnen overeenkomt met het trappenhuis van de Donjontoren.
In beide situaties is er sprake van een wokkeltrappenhuis, een hoogteoverbrugging van
meer dan 20 meter en een aangedragen uitvoering om door middel van een
brandwerende scheidingsconstructie elk trappenhuis op te delen in twee boven-elkaargelegen trappenhuizen, waarin per trappenhuis niet meer dan 20 meter hoogte wordt
overbrugd.
Daarnaast heeft de Donjontoren extra zwaartepunten. Het gebouw heeft een hoge
bezetting qua personen en de brandruimte grenst direct aan het trappenhuis. Dit betekent
dat bij het falen en/of openhouden van de brandwerende scheiding tussen de brandruimte
en het trappenhuis, de rook, door het schoorsteeneffect, zeer snel verspreidt in het
trappenhuis. Rookverspreiding in het trappenhuis heeft zeer waarschijnlijk negatieve
gevolgen voor de veilige ontvluchting en het optreden van de brandweer binnen het
gebouw.
Het is van belang dat de aanvrager aantoont dat de aanwezige vluchttijd groter is dan de
benodigde vluchttijd. Hierbij rekening gehouden met de stralingsflux, de rooktemperatuur,
de rookdichtheid en de zichtlengte in het trappenhuis zoals deze zijn aangegeven in de
toelichting van het Bouwbesluit.
Bouwbesluit artikel 2.101 lid 1
Wij hebben het plan getoetst met de door u aangeleverde stukken zoals vermeld in bijlage I.
Indien er wijzigingen plaats vinden tijdens of na de bouw kunnen er aanvullende eisen
gesteld worden. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid om te bouwen volgens de
geldende wet- en regelgeving (…)”.
Gelet op dit negatieve VRGZ-advies concluderen wij dat u niet alle door de VRGZ
geconstateerde strijdigheden heeft weggenomen.
Dat betekent dat uw bouwplan op die punten strijdig is met het Bouwbesluit.
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Toets aan redelijke eisen van welstand/cultuurhistorie/wijziging rijksmonument
De commissie Beeldkwaliteit moet over een aantal aspecten advies uitbrengen.
Het betreft het volgende:
- De bouwactiviteiten moeten worden getoetst aan redelijke eisen van welstand als bedoeld
in artikel 12a, lid 1 aanhef en onder a Woningwet. Het gaat om het bouwwerk op zichzelf
beschouwd, maar ook in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling
daarvan. De gemeenteraad heeft daarvoor beleidsregels vastgesteld in de welstandsnota
i.c. het ‘Beeldkwaliteitsplan Valkhofpark-Donjon’.
- Op het perceel ligt de dubbelbestemming ‘Waarde Cultuurhistorie – 1’. De commissie
Beeldkwaliteit moet over de afwijkings- en aanlegactiviteiten advies uitbrengen.
- De commissie moet advies uitbrengen over het wijzigen van het beschermde
rijksmonument het Valkhofpark (parkaanleg met daarin een aantal
bouwwerken/bouwrestanten, monumentnummer: 31192).
De commissie Beeldkwaliteit heeft een aantal malen het plan behandeld. In het vooroverleg is
een plan voor herbouw van de Donjon ingediend. Tevens is toen een plan voor herinrichting
(herstel) van het Valkhofpark ingediend. De commissie heeft destijds op 14 februari 2014
zowel advies over de herbouw van de donjon als over het herstelplan van het Valkhofpark
uitgebracht. Het plan voor herbouw van de donjon was in grote lijnen positief, maar het
advies over het herstelplan van het Valkhofpark was negatief. Bij de formele
vergunningsaanvraag is een plan voor herbouw van de Donjon ingediend en is een ‘ontwerp
Valkhof en inpassing donjon Nijmegen’ (gedateerd 31 januari 2017) ingediend.
De Commissie Beeldkwaliteit heeft negatief geadviseerd over de plannen (zie adviesbrief d.d.
11-01-2018). De bezwaren spitsen zich toe op de volgende punten:
 De integrale benadering, gevraagd in het geldende beeldkwaliteitsplan ontbreekt. Er is
herhaaldelijk gevraagd naar een totaalplan, waarin de drie-eenheid Donjon, historische
muren en andere relicten in samenhang kan worden beoordeeld.
 Zorgen over samenhang tussen de Donjon en het park, zorgen over de impact van de
toren op het zeer hoogwaardige cultuurhistorisch erfgoed. De context (o.m. het
parkontwerp) ontbreekt, waardoor de Donjon als hoge solitair de kleinschalige
burchtrelicten volledig zal gaan overheersen.
 Ontbreken realistisch plan voor de kwalitatieve organisatie van de nieuwe functies zoals
horeca en alles wat daarmee samenhangt bij Donjon en park en daarmee samenhangend
bijv. plan hulpdiensten.
De commissie Beeldkwaliteit heeft echter waardering voor het ontwerp van de Donjon en is
positief over de bouwkundige en architectonische oplossingen en uitwerkingen.
Op 30 januari 2018 is advies gevraagd aan de minister van OC&W (i.c. de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, RCE) inzake de herbouw van de donjon in het rijksmonument ‘Het Valkhof’,
gelegen tussen Voerweg, Waalkade en Lindenberg, te Nijmegen (zaakdossier
W.Z17.100891.02). De adviesvraag behelst de verenigbaarheid van een nieuw te bouwen
Donjon met de monumentale kwaliteiten van het van rijkswege beschermde Valkhofpark
(monumentnummer 31192), gelegen in het van rijkswege beschermde stadsgezicht.
Het advies van de RCE (referentienummer CIK-2018-77) luidt negatief.
De bezwaren hebben betrekking op de volgende aspecten:
 De Donjon tast de monumentale parkaanleg aan en maakt door zijn enorme afmetingen de
hierin essentiële historische relicten, St. Nicolaaskapel en Barbarossa-ruïne, die nu
dominant zijn in de oriëntatie en beleving van het park, in grote mate ondergeschikt. De
Donjon zal mede door het ontbreken van de oorspronkelijke gebouwde context zowel in
het park als op afstand de beleving van het Valkhof voorgoed op dominante wijze
beïnvloeden.
 De RCE heeft sinds 2012 nieuw beleid waarin wordt gesteld dat op van rijkswege
beschermde, onbebouwde kasteelterreinen herbouw niet wenselijk is (‘Een toekomst voor
ruïnes, Handreiking voor de instandhouding van archeologische kasteelterreinen en
kasteelruïnes’).
 De aantasting van de cultuurhistorische waarde van het park heeft ook een negatieve
invloed op het van rijkswege beschermde stadsgezicht, waarin het park een belangrijk
onderdeel is.
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Het ontbreken van een goede aansluiting van de Donjon op aangrenzende delen van de
stad.
Het ontbreken van een visie op de samenhang en onderlinge versterking van de culturele
instellingen in het Valkhofkwartier, die de Donjon een duurzame toekomst moet
verzekeren.
Het ontbreken van een kwalitatieve integrale benadering zoals een visie op het gebruik van
de Donjon en de praktische impact van de permanente dynamiek van bijvoorbeeld
bezoekers, bereikbaarheid voor onderhoud en beheer, leveranties en afvalverwerking op
het park.
Het is niet duidelijk hoe de Donjon het verhaal van de burcht gaat verduidelijken.

De strekking van de adviezen van de twee adviesorganen is negatief en komt op een aantal
aspecten overeen:
1. De Donjon domineert door zijn afmetingen en het ontbreken van context in de parkaanleg
het rijksmonumentale park met de Nicolaaskapel en Barbarossa-ruïne volledig en tast
daarmee de cultuurhistorische waarde van het park en zijn omgeving aan.
2. Een integraal totaalplan, waarin de Donjon, het parkontwerp, de gebouwde relicten in het
park en de aansluiting op de omgeving in samenhang beoordeeld kunnen worden
beoordeeld, ontbreekt.
3. Een visie op de nieuwe functies en de bijbehorende kwalitatieve organisatie en de impact
ervan op het park ontbreekt.
Toch is er ten aanzien van punt 1 een nuanceverschil tussen beide adviezen.
De Commissie Beeldkwaliteit maakt zich zorgen over het ontbreken van een parkontwerp,
waarin de samenhang tussen de toren en beide gebouwde monumenten wordt verduidelijkt
en vreest dat de toren, die oorspronkelijk deel uitmaakte van een uitgebreid gebouwencomplex zonder context in de parkaanleg als anachronistische solitair het park en de
gebouwen zal overheersen. De Commissie Beeldkwaliteit heeft eerder ingestemd met het
beeldkwaliteitsplan, dat mede als onderlegger heeft gediend voor het bestemmingsplan, dat
een toren van de geplande afmetingen mogelijk maakt. Daarnaast heeft zij waardering voor
het ontwerp van de toren op zich. Wanneer wordt voldaan aan de vraag naar een contextueel
parkontwerp en ook tegemoet wordt gekomen aan de aspecten 2 en 3 zou het advies van de
Commissie Beeldkwaliteit positief moeten luiden.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed concludeert ten aanzien van punt 1 naast het
bovenstaande dat het terugbouwen van de donjon historisch onjuist is, omdat park en donjon
nooit tegelijkertijd hebben bestaan. Door zijn afmetingen en massiviteit overschaduwt de
donjon de Nicolaaskapel en de Barbarossa-ruïne volledig, gebouwde elementen die bewust
waren opgenomen in de historische parkaanleg. Bouw van de donjon betekent dientengevolge
een aantasting van de historische parkaanleg en een groot verlies aan cultuurhistorische
waarden. De RCE had geen formele rol in de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan en het
bestemmingsplan. Haar advies is dus niet in strijd met mogelijke eerdere adviezen.
De RCE heeft naast de drie bovengenoemde ‘gemeenschappelijke’ punten van kritiek nog een
aantal andere bezwaren, waarvan het voornaamste betrekking heeft op nieuw beleid,
geformuleerd in 2012 tijdens het ‘donjontraject’, waarin het bebouwen van archeologische
kasteelterreinen als niet wenselijk wordt bestempeld.
Het standpunt van de RCE ten aanzien van punt 1 en het nieuwe beleid sluiten in feite de
bouw van de donjon in deze vorm uit m.a.w. het advies van de RCE zal ook als alle omissies
(punt 2 en 3) zijn verholpen niet positief worden. Het advies van de commissie Beeldkwaliteit
kan en moet ook positief worden als de ontbrekende onderdelen zijn aangeleverd, omdat de
commissie eerder positief heeft geadviseerd over het beeldkwaliteitsplan, dat mede de basis
vormde voor het vigerende bestemmingsplan, waarin de donjon in de aangevraagde vorm
mogelijk wordt gemaakt.
Er kan afgeweken worden van een welstandsadvies en van het advies van de RCE.
Wij zijn echter van mening dat er geen aanleiding is om af te wijken.
Gelet op het vorenstaande is ook niet aannemelijk gemaakt dat de cultuurhistorisch waarden
niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat door
realisatie van het plan het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet.
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Toets aan natuurwetgeving (artikel 2.1, lid 1 sub i Wabo)
De herbouw van de Donjon en de herinrichting van het Valkhofpark kan effecten hebben op
Natura 2000-gebied Rijntakken en is daarom vergunningsplichtig op grond van de Wet
natuurbescherming. Ook is getoetst op effecten op flora en fauna.
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft een concept verklaring van geen
bedenkingen uitgebracht (vvgb) en is akkoord met vergunningverlening met toepassing van
artikel 2.1, lid 1 sub i Wabo.
Conclusie
Het plan voor herbouw van de donjon aan de Voerweg 5 te Nijmegen en de herinrichting van
het Valkhofpark is op een aantal punten strijdig met wettelijke voorschriften en vastgesteld
beleid.
 Het bouwplan van de donjon is strijdig met de brandveiligheidsvoorschriften van het
Bouwbesluit.
 Een bouwwerk moet niet alleen op zichzelf maar ook gelet op de omgeving en de te
verwachten ontwikkeling daarvan voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het
‘Beeldkwaliteitsplan Valkhofpark-Donjon’ zijn de welstandseisen nader uitgewerkt. De
bouwactiviteiten voldoen hier niet aan.
 De bouw- en aanlegactiviteiten in het Valkhofpark zullen de cultuurhistorische waarden
onevenredig schaden.
 Niet aannemelijk is gemaakt dat door realisatie van het plan het belang van de
monumentenzorg zich daartegen niet verzet.
Gelet op het voorgaande wordt de omgevingsvergunning geweigerd.
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