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van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde
woonwagenlocatie aan de Heelaistraat

Samenvatting
Op 9 april 2014 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van woonwagens op
de woonwagenlocatie aan de Heelalstraat. Tevens is een aanvraag ingediend voor
het plaatsen van meterkasten. Omdat één woonwagen gedeeltelijk buiten de
aangelegde locatie is gesitueerd, wordt tevens een omgevingsvergunning voor
afwijking van het bestemmingsplan gevraagd (Wabo-projectbesluit). Hetzelfde
geldt voor een meterkast.
Voorwaarde voor verlening van de vergunning is dat uw raad verklaart daartegen
geen bedenkingen te hebben.
Bij besluit van 27 mei 2014 heeft uw raad een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgeven.
Vervolgens is de ontwerpvergunning met ingang van 5 juni 2014 gedurende
6 weken ter visie gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Van die
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Wij stellen u thans voor te verklaren dat de uw raad geen bedenkingen heeft tegen
de verlening van de omgevingsvergunning.
1. Wat is de aanleiding?
Het plan tot het plaatsen van drie woonwagens waarvan één woonwagen
gedeeltelijk buiten de aangelegde locatie is gesitueerd en het plaatsen van een
meterkast buiten de locatie.
In bijgaande ruimtelijke onderbouwing is het plan nader beschreven.
2. Wat willen we bereiken?
Medewerking verlenen aan de plaatsing van de betreffende woonwagen en
meterkast.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Een verklaring van geen bedenkingen afgeven, op basis waarvan wij de
omgevingsvergunning kunnen verlenen.
a. Inspraak en communicatie
Het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft met
ingang van 5 juni 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er
zijn geen zienswijzen ingediend.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Nadat u heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en
voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat,
zullen wij de omgevingsvergunning verlenen.
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c. Inciusiefbeteid
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
Het besluit betreft de uitvoering van een wettelijke taak waaraan voor de gemeente
verder geen kosten zijn verbonden.
5. Fatale beslisdatum
Voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen geldt geen fatale
beslistermijn.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- ruimtelijke onderbouwing.
7. Voorstel
Samenvattend stellen wij u, overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit, voor een
verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van een gedeelte
van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde
woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.
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