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Omqevinqsvergunning
1.

Aanvraag

Op 27 februari 2018 ontvingen wij van Ontwikkelingsmaatschappij Kweekduin B.V. te Zeist, een
aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van twee appartementengebouwen op het
perceel Bloemendaalseweg 166 te Overveen.
Kweekduin BV wil twee appartementengebouwen bouwen, vormgegeven als villa's. De twee villa's
bevatten respectievelijk 8 (villa 1) en 5 (villa 2) luxe appartementen. Beide villa's bestaan uit een
souterrain, een begane grond en twee verdiepingen.

Vergunning is nodig voor de activiteiten:
Bouwen (artikel 2.1, eerste lid, onder ar van de Wabo);
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo)
Bij beoordeling van de aanvraag bleek dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan.

.
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De documenten, voorschriften/bepalingen en aandachtspunten die bij dit besluit horen, staan in de

bijlage.

2. Beslistermijn
De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing. De procedure voor de omgevingsvergunning
is ingevolge art. 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd met de
bestemmingsplanprocedure. De beslistermijn is 26 weken. De termijn is overschreden.

3. Beoordeling activiteiten
3.1 Het bouwen
Volgens artikel 2.10 van de Wabo toetsen wij de aanvraag aan het bestemmingsplan, de redelijke
eisen van welstand, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en tunnelveiligheid.
Bestem mi ngspla n Overveen 20 7 3
Het bouwplan was in strijd met de bestemmingen "Wonen - 2", "Tuin - 2" en "Verkeeri met de
dubbelbestemming "waarde - Archeologie 5", en de bouwaanduiding "gestapeld" en de
gebiedsaanduiding "wro - zone - wijzigingsgebied 2".
De wijzigingsbevoegdheid bood voor de herontwikkeling van het project Huize Kweekduin onvoldoende
mogelijkheden, omdat -per abuis- niet was opgenomen dat ook de bestemming Verkeer omgezet kan
worden naar Wonen.
Om dit te herstellen stelden wij op 23 mei 2018 de raad voor een nieuw bestemmingsplan vast te
stellen en de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Bestemmingsplan Bloemendaalseweg 166
Het plan "Bloemendaalseweg 166 te Overveen" is op 1 november 2018 door de gemeenteraad
vastgesteld. Het perceel heeft binnen dit bestemmingsplan de bestemmingen "Wonen", "Tuin" en
"Verkeer" en de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie - 3" en "Waarde - Archeologie 5".
Wonen (art. 5)
Volgens de laatste set tekeningen (8-3-2019) zijn beide

villat grotendeels geprojecteerd binnen de op
plankaart
de
aangegeven bouwvlakken. Maximale bouw- en goothoogte voor villa 1 is 10 meter. Voor
villa 2 is de maximale bouwhoogte 12 meter en de maximale goothoogte 8 meter. Beide gebouwen
voldoen aan de voorgeschreven maximale bouw- en goothoogtes. Het torentje op villa 2 is voor de
liftschacht. Op grond van artikel 9.2, onder c, van de regels mag een dakopbouw voor een
liftinstallatie tot ten hoogste 3,50 meter boven het dak worden gerealiseerd. Het bouwplan voldoet.

Bij villa 1:
Ondergeschikte bouwdelen als de kolommen van de balkons overschrijden de bouw- en
bestemmingsgrens, en voorgevelrooilijn, met niet meer dan 1 meter.
Het balkon boven de entree steekt 1 meter uit.
Dit zijn ondergeschikte bouwdelen in de zin van artikel 2.6 van het bestemmingsplan. Overschrijding
van bestemmingsgrenzen van ondergeschikte bouwdelen blijft buiten beschouwing.
Bij villa 2:
Ondergeschikte bouwdelen als kolommen van de balkons en de koekoeken blijven binnen 1 meter van
de bouw- en bestemmingsgrens. Op basis van aftikel 2.6 blijft dit buiten beschouwing.
De entree is onderwerp van discussie geweest in de Welstandscommissie. In het bouwplan is daarop
de entree iets verschoven ten opzichte van het eerdere ontwerp. Dat heeft tot gevolg dat de luifel voor
de entree 1.50 m uitsteekt. De Welstandscommissie is daarmee akkoord gegaan op L4 februari 2019.
Dit is geen ondergeschikt bouwdeel.
Omdat dit voortvloeit uit de wens van de Welstandscommissie om een prominente entree te creëren,
die zichtbaar is vanaf de openbare weg, voldoet dit aan de criteria voor afwijking van het
bestemmingsplan in art. LL.4.
Waarde - Archeoloqie 3 (art. 6) en Waarde - Archeologie 5 (art. 7)
De dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 3" en "Waarde - Archeologie 5" zijn gericht op het
behoud, versterking en bescherming van te verwachten archeologische waarden.
Voor bouwwerken met een oppervlakte van respectievelijk:
- meer dan 250 m2 en dieper dan 30 centimeter (Waarde - Archeologie 3) en
- meer dan 500 m2 en dieper dan 50 cent¡meter (Waarde - Archeologie 5),
moet de aanvrager aantonen dat de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag
zullen worden verstoord, in voldoende mate zijn vastgesteld.
De twee appartementengebouwen zijn 345 m2 en 550 mz. De ontgravingsdiepte voor de kelders is
3,00 meter, bij de liftput 4,40 meter. Het hoogste punt van het terrein ligt op 8,50 meter- + NAP

(WNW). Het laagste punt is 5,50 meter + NAP (ZZO).
Het grondoppervlak van de gebouwen is groter dan 250 m2 en 500 mz, en de graafwerkzaamheden
zijn dieper dan 50 centimeter. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk.
Het bevoegdgezag kan op grond van de aftikelen 6.3 en 7.3 hiervan afwijken alsgebouwd wordtten
dienste en conform de (Basis)bestemming, mits op basis van een archeologisch onderzoek is
aangetoond dat de archeologische waarden niet worden verstoord.
Archeologenbureau Argo heeft onderzoek verricht (Argo LL4,2Ot7). Dit is bij de aanvraag
omgevingsvergunning gevoegd. Argo beveelt aan een vervolgonderzoek in te stellen: middels
proefsleuven kunnen historische bebouwingsresten en akkerlagen in beeld worden gebracht en worden
gewaardeerd.
In dit besluit zijn hierover voorschriften opgenomen.
Tuin (art.3)
Gebruik van grond met deze bestemming is mogelijk door het inrichten als tuin, met daarbij horende
paden. Het bouwplan voldoet aan de bestemming.
Verkeer (art. 4)
De overkapping van de entree van beide villa's valt samen met de bestemming "Verkeer". Zoals reeds
gesteld bij bestemming "Wonen", is voor de luifel afwijking mogelijk. De afwijking is beperkt tot 10o/o

van het bouwvlak.
Redelijke eisen van welstand
Het bouwplan is voorgelegd aan de Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit van Bloemendaal.
Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de integrale stedenbouwkundige samenhang en
ruimtelijke kwaliteit te sturen en te bewaken. Het gaat hierbij niet alleen over de architectuur van de
gebouwen maar ook over de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader bij de
bouwaanvraag en vervangt het welstandsbeleid voor onderliggend perceel. Het beeldkwaliteitsplan is
op deze wijze door de welstandscommissie gebruikt als toetsingskader en op 2 augustus 2018, onder
voorbehoud van een aanscherping van de regels materialisatie en detaillering, akkoord bevonden.
Deze aanscherpingen zijn inmiddels doorgevoerd in het beeldkwaliteitsplan van 21 augustus 2018. De
raad heeft dit, met het bestemmingsplan "Bloemendaalseweg 166 te Overveen", op 1 november 2018
vastgesteld.
De welstandscommissie ging in december 2018 op hoofdlijnen akkoord met het bouwplan, met
opmerkingen over de entrees. Toetsing van het bouwplan is beperkt tot wat binnen de mogelijkheden
van het bestemmingsplan valt.
De entrees van beide gebouwen zijn daarop aangepast. De welstandscommissie ging akkoord met de
op 14 februari 2019 voorgelegde tekeningen. Het bouwplan voldoet daarmee aan redelijke eisen van
welstand.

/ Bouwvero rden i ng
Het is aannemelijk dat het ingediende bouwplan voldoet aan de eisen van de Bouwverordening en het

Bo uw besl u it

Bouwbesluit.
Conclusie
De luifel voor de entree bij villa 2 overschrijdt het bouwvlak.
De omgevingsvergunning kan pas worden verleend als de strijd met het bestemmingsplan ís
opgeheven.

3.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Mettoepassing van artikel 2;10, tweede lid, van de Wabo merken wij de aanvraag aan als verzoektot
afwijking van het bestemmingsplan voor de luifel van villa 2.
De entree voldoet aan de voorwaarden van artikel 11.4 voor het afwijken van het bestemmingsplan.
Vergunning is mogelijk voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van art. 2.t2, lid 1, sub
a, 10, van de Wabo en de artt. 11.1en 11.2 van het bestemmingsplan.
Met vergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan ex artikel 2.L2,lid 1, onder a, 10, Wabo
en artikel 11van het bestemmingsplan, voldoet het bouwplan aan de bestemming. Gezien het
positieve advies van de Welstandscommissie willen wij voor de luifel afwijking toestaan.
Eindconclusie
Met een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de luifel van villa 2, voldoet het
bouwplan aan het nieuwe bestemmingsplan "Bloemendaalseweg 166 te Overveen".

4. Procedure
De aanvraag is gecoördineerd behandeld met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan. De
uitgebreide voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van
toepassing. De aanvra¿g, het ontwerp bestemmlngsplan en het ontwêrp van dê omgevingsvergunn¡ng
hebben van t2julitot en met 22 augustus 2018 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn
zienswijzen ingediend. De zienswijze die betrekking heeft op het bestemmingsplan is in dat besluit
behandeld.

Zienswijze:
De situering van gebouw X (bedoetd is vitta 1), op 35 meter afstand van de Bloemendaalseweg, wijkt
substantieel af van de ligging van omliggende gebouwen, die doorgaans op 0 tot 70 meter van de weg
staan. De redelijke eisen van welstand vermelden echter dat de nadruk dient te liggen op conformeren
aan de reeds aanwezige context. Het ptan wijkt dus af van de redelijke eisen van welstand'
Reclamant 7 is van mening dat een kortere afstandsmaat, namelijk minimaal 25 meter, beter aansluit
op de reeds aanwezige context,
Het verzoek is om een afstand van minimaal 15 meter aan te houden vanaf de perceelsgrens voor de
situering van vitta 7. Deze afstand doetveel meer rechtaan de belangen van reclamant 7 dan de
voorgenomen 5 meter afstand van de perceelsgrens, terwijl het stedenbouwkundige effect (het
verspringen van de voorgevels en het behoud van de zichtliinen) geliik bl¡ift.
Reactie:

In bestemmingsplan Overveen 2013 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodat onder
voorwaarden twee eenvormige bouwmassa's op het perceel Bloemendaalseweg 166 mogelijk zijn. Het
plan van de initiatiefnemer past echter niet volledig binnen de voorwaarden van die
wijzigingsbevoegdheid, aangezien het plan voorziet in bebouwing ter plaatse van de aanduiding
'verkeeri. Het ontwerpbestemmingsplan Bloemendaalseweg 166 te Overveen volgt verder echter wel
de betrefÍende voorwaarden / ruimtelijke kaders van de wijzigingsbevoegdheid.
Met betrekking tot de lígging van villa 1 en de reeds aanwezige context wordt verwezen naar de
punten 17 en 19 uit de Nota van zienswijzen van het vigerende bestemmingsplan uit mei 2013. Daarin
is reeds aangegeven dat de Bloemendaalseweg volgens de gemeente geen vaste rooilijn heeft. Diverse
gebouwen in de directe omgeving van het perceel Bloemendaalseweg 166 (o.a. nr. 168, L7O en 176)
liggen bovendien op meer dan tien meter afstand van de Bloemendaalseweg.
Tevens is in de betreffende Nota aangegeven dat villa 1 geen deel zal uitmaken van de
bebouwingsritmiek langs de Bloemendaalseweg. Die rol is voorbehouden aan villa 2.
Verder is het stedenbouwkundige doel binnen het project, zoals omschreven in de toelichting van het
vigerende bestemmingsplan en nader is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan (BKP), dat twee
vrijstaande gebouwen worden gerealiseerd en dat duidelijk zichtbaar is dat de gebouwen niet aan
elkaar vast zijn gebouwd. Zowel vanuit voor- als zijaanzicht moeten de gebouwen los van elkaar
lijken. Hiervoor zijn diverse minimum afstandsmaten opgesteld. Door villa 1 naar voren te schuiven,
zoals de reclamant voorstelt, wordt niet meer voldoen aan deze minimummaten en wordt het
stedenbouwkundige wensbeeld geschaad. Er is ook geen mogelijkheid om de gebouwen op een andere
manier op het perceel te positioneren aangezien aan de voor- en zijkant minimale afstanden tot de
buurkavels gelden.

5.

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht:
1. omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van twee appartementencomplexen,
vormgegeven als villa's, op het perceel Bloemendaalseweg 166 te Overveen;
2. omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de luifel bij de
entree van villa 2, op grond van artikel 2.L2, lid 1, onder a, 10, van de Wabo;
3. aan de omgevingsvergunning de voorwaarde te stellen dat, voordat met de bouw wordt gestart,
de vergunninghouder met een bodemonderzoek aantoont dat de grond waarop wordt gebouwd,
geschikt is voor het beoogde gebruik;
4. dat de in de billage genoemde stukken, voorschriften/bepâlingên en aandachtspunten deel
uitmaken van het besluit.
Overveen, 26 maart 2OL9
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nwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na het verstrijken van de beroepstermijn.
Indien bij het instellen van beroep een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Het feit dat een vergunning is verleend, betekent niet automatísch dat met de werkzaamheden gestart
kan worden. De ontvangen vergunning is namelijk nog niet onherroepelijk, omdat bijvoorbeeld nog
beroep kan worden aangetekend.

BIJLAGE
Bij behorende docu menten
De volgende documenten en adviezen behoren bij de aanvraag en maken deel uit van het besluit:

Aanvraagformulier Bloemendaalseweg 166 a1 te Overveen, gedateerd 27 februari 2018 met olonummer 3509583;
Situatietekening bestaand Bloemendaalseweg 166 a1 Overveen met nummer BS-0, d.d.26

februari 2OL8;
Situatietekening nieuw Bloemendaalseweg 166 a1 Overveen met nummer BA-0, d.d. L4 december
2018;
Tekeningen Villa 1 met nummers BA-1-1 tot en met BA-1-30 d.d. 8 maart 2OL9;
Tekeningen Villa 1, BA-1-100, d.d. 8-3-2019, bijlage Bouwbesluitrapportage
Details Villa 1 met nummer BA-1-50 Kweekduin d.d. L2 december 2018
Tekeningen Villa 2 met nummers BA-2-1 tot en met BA-2-30 d.d. 8 maart 20L9;
Tekeningen Villa 2, BA-2-100, d.d. 08-03-2019 bijlage Bouwbesluitrapportage
Details Villa 2 met nummer BA-2-50 Kweekduin d.d. L2 december 2018
Bouwbesluitrapportage Kweekduin - Overveen, d.d. t4 december 20L8;
Beoordeling bouwfysische en akoestische aspecten met referentie 00627-L3830-OZ d.d.26
februari 2OL8;
Constructief uitgangspuntendocument Kweekduin - Overveen d.d. 26 februari 2018;
EPC berekening PR7539 en EPC berekening villa 2 PR7539 Bloemendaalseweg 166 a1 Overveen
d.d. 19 februari 2018;BLVC- en Bouwveiligheidsplan Bloemendaalseweg 166 a1 Overveen, d.d. 18
februari 20L8;
Verkennend bodemonderzoek Bloemendaalseweg 166 a1 Overveen, d.d. 18 november 20L4i
Rapportage daglichtberekening Bloemendaalseweg 166 a1 Overveen d.d. 8 maart 2019 en
bijbehorende tekeningen BA-1-101 en BA-2-101, d.d. 28 februari 2018

Voorschriften en bepalingen
Melden start en voltooiing uitvoerino bouwplan
De start en de voltooiing van het bouwplan dienen gemeld te worden aan het Bouwtoezicht.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het bij de omgevingsvergunning gevoegde formulier

Algemeen
a. Het uitzetten en het bepalen van het peil moet in overleg met Bouw- en Woningtoezicht

b.
c.
d.

geschieden.
De aanlegdiepte en de uitvoering van de riolering moeten in overleg met de sectie Civiele
Techniek, worden bepaald.
Met het storten van beton mag worden begonnen nadat hiervoor toestemming is verleend door

Bouw- en Woningtoezicht.
Van de toe te passen gevelstenen en dakpannen moeten monsters ter goedkeuring worden
overgelegd bij Bouw- en Woningtoezicht.

Ontoraven oronden in archeologisch waardcvol gcbicd
a. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt gestart, moet met proefsleuven de archeologische
waarde van de grond worden onderzocht op de aanwezigheid van historische bebouwingsresten en
akkerlagen. Bij aantreffen daarvan moeten deze worden gewaardeerd, gedocumenteerd en
gedateerd.

b.

Tijdens de graañruerkzaamheden dient er archeologisch toezicht te zijn door de archeologische
werkgroep Haarlem e.o.
Contactgegevens:

Dhr. T. Nieuwenhuizen, p/a Nieuwe Gracht 3,ãOLL NB Haarlem, tel. 023 531 5151 of
06- 14178060., e-mail : archeologischewerkoroephaarlem@hotmail.com
Verlaoen grondwater
a. Voordat wordt gestart met de bouw, dient bepaald te worden of verlaging van de grondwaterstand
noodzakelijk is.
b. Indien dit het geval is dient d.m.v. bodemonderzoek te worden aangetoond, dat er bij het bemalen
van de bouwput níet op zodanige wijze water aan de bodem wordt onttrokken, dat een verlaging
van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van bouwwerken
schade zouden kunnen oplopen.
c. Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren hebt u mogelijk een watervergunning
nodig op grond van de Waterwet.
De provincie verleent vergunningen voor de volgende grondwateronttrekkingen en infiltraties:
1' voor bodemenergiesystemen (met een pompcapaciteit van meer dan 10 m3 per uur);
2. voor industriële onttrekkingen groter dan 150.000 m3 per jaar;
3. voor de openbare drinkwatervoorziening.
Voor de overige onttrekkingen van grondwater of infiltraties verleent het waterschap
(hoogheemraadschap) de watervergunning.
Ook kan het zo zijn dat bepaalde onttrekkingen en infiltraties onder algemene regels van het
waterschap vallen. In dat geval is geen watervergunning nodig en kan worden volstaan met een
melding.
Contactgegevens:
- Provincie Noord-Holland, Postbus 3OO7 , zOOt DA Haarlem, tel. 023 - 5L4 3L 43.
E-mail : post@noord-holland.nl
- Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. Telefoon: 071 - 306 30 63
E-mail : post@rijnland.net
Fundatiewerkzaamheden, ontoraven bouwput of injecteren van qrond
Er moet ten genoegen van Bouw- en Woníngtoezicht worden aangetoond, dat de grond voldoende
draagkrachtig is voor de gekozen funderingswijze.
b. Bij de uitvoering van de eventueel noodzakelijke heiwerkzaamheden, het ontgraven van de
bouwput, of het inbrengen van damwanden, mogen géén trillingen worden veroorzaakt, waardoor
constructieve schade aan naastgelegen bouwwerken kan ontstaan.
c. Bij de uitvoering van het eventueel noodzakelijk injecteren van de grond, mag geen constructieve
schade aan naastgelegen bouwwerken worden veroorzaakt.
d. Een onderzoeksrapport dient aan te tonen dat er geen constructieve schade wordt veroorzaakt.
In dit rapport dient, naast de werkvolgorde, ook te worden aangegeven op welke wijze zal worden
gecontroleerd dat er inderdaad geen schade optreedt.
Het rappoft moet uiterlijk vier weken voor aanvanq van de werkzaamheden bij Bouw- en
Woningtoezicht ter beoordeling worden overgelegd.

a.

Schade of ernstige hinder voor de omoeving
Tijdens de uitvoering mogen géén werktuigen worden gebruikt, die schade of ernstige hinder voor de
omgeving kunnen veroorzal<en; zo mogen dus bij dc uitvocring van de (cvcntuccl) noodzakclijkc
heiwerkzaamheden géén trillingen in de verschillende grondlagen worden veroorzaakt, waardoor
schade aan naastgelegen bouwwerken kunnen ontstaan.

Indienen nadere gegevens
a. Er moet 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring van het Bouw- en
Woningtoezicht een bouwveiligheidsplan worden ingediend.
b. Van de bouwconstructie moeten uiterlijk drie weken vóór de aanvang van de werkzaamheden
berekeningen en tekeningen ter goedkeuring worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht;
c. Er moeten 14 dagen voorde aanvang van de werkzaamheden installatietekeningen van:
ter goedkeuring worden ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht.
d. Er moet 14 dagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden met een bodemonderzoekf
verricht volgens NEN 5740, te worden aangetoond dat het terre¡n geschikt is voor de beoogde
bouw.
De bouwwerkzaamheden kunnen pas aanvangen nadat deze gegevens door Bouw- en Woningtoez¡cht
zijn goedgekeurd.

Tenzij anders aangegeven, worden de in te dienen gegevens, meldingen en bescheiden ingediend bij
Bouw- en Woningtoezicht. De adresgegevens staan op hetvoorblad van deze beschikking.

Aandachtspunten
Privaatrechtelijke belemmerinoen
Nadat de vergunning is verleend kunnen privaatrechtelijke zaken ervoor zorgen dat u van de
vergunning geen gebruik kunt maken. In het Burgerlijk Wetboek is dit geregeld.
Toestemming grondeigenaar
Het verlenen van de betreffende omgevingsvergunning houdt niet tegelijkertijd in dat toestemming
wordt verkregen van de grondeigenaar om te bouwen.
Overiqe vergunninoen
Het kan zijn dat u naast de omgevingsvergunning ook een - bijvoorbeeld een vergunning
Natuurbeschermingswet (Provincie Noord-Holland) - of een andere vergunning nodig heeft voor het
realiseren van uw bouwplan. U moet over alle vergunningen beschikken alvorens met de
werkzaamheden kan worden gestart.
Vergewis u ervan dat u in het bezit bent van alle noodzakelijke vergunningen.
Werken in afwiiking van de verounning
Als u gaat uitvoeren, dient u altijd conform de verkregen vergunning te werken. Wijkt u af van de
goedgekeurde tekening(en), dan handelt u in strijd met wet- en regelgeving. De gemeente kan u dan
via een aanschrijving dwingen uw werk alsnog aan te passen aan de vergunde situatie. Bij grote
afwijkingen kunnen burgemeester en wethouders de werkzaamheden stopzetten. Het is verboden na
stopzetting van de werkzaamheden door te werken.

Intrekken verounnino
Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van een vergunning wordt deze als regel na twee jaar
ingetrokken. Met andere woorden, de vergunning is niet voor eeuwig geldig. Ontwikkelingen kunnen
het noodzakelijk maken dat de gemeente de nog niet gebruikte vergunning intrekt, bijvoorbeeld
omdat de vergunning niet meer aansluit bij de visie op een bepaald gebied of thema.
Aan het intrekken van een vergunning is een zorgvuldige procedure gekoppeld, waarbij u in de
gelegenheid wordt gesteld om aan te geven waarom er nog geen gebruik van is gemaakt en of er nog
wel gebruik van gemaakt zal gaan worden.

Legeskosten

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het legesbedrag is vermeld in een
begeleidende brief.
Voor betaling van het legesbedrag wordt u binnenkort separaat een aanslagbiljet toegezonden.

