Gemeente

Beunii

Aan de raad van de gemeente Leuningen

Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp

1 6 JAN 2018
UI18.00362
Willian van Hal
14 024
Vergunning bed 8c breakfast Dwars Hommelstraat 15a Beuningen

Geachte raad,
In uw Commissie Ruimte van 9 januari jl. zijn er vragen gesteld betreffende het bestemmingsplan
Dwars Hommelstraat 15a in Beuningen met kenmerk BW17.00675. Deze beantwoorden wij
hieronder.
Opnemen bed 8c breakfast in het bestemmingsplan
De bed 8c breakfast is opgenomen in het bestemmingsplan om duidelijkheid te geven. Indien we
ervoor hadden gekozen alleen de vakantiewoningen op te nemen in het bestemmingsplan was er
een vreemde “agrarische” strook (met daarop de B&B) tussen de woonbestemming en de recreatieve
bestemming overgebleven.
Uw vragen
1. Is de omgevingsvergunning van de bed 8c breakfast op het perceel Dwars Hommelstraat 15a
in Beuningen verleend?
2. Is de verleende omgevingsvergunning gepubliceerd en in te zien?
Onze antwoorden
Ad. 1
Burgemeester en wethouders hebben op 9 april 2013 de omgevingsvergunning verleend voor het
bouwen van een bijgebouw en het uitoefenen van een bed 8c breakfast op de le verdieping van het
bijgebouw. De verleende omgevingsvergunning is toegevoegd aan deze brief als bijlage 1.
Om het bouwen van een bijgebouw en het uitoefenen van een bed 8c breakfast mogelijk te maken is
er gebruik gemaakt van een reguliere procedure namelijk een binnenplanse afwijking van het
bestemmingsplan. Tijdens deze procedure zijn er geen bijzonderheden geweest wat betreft deze
aanvraag en is de procedure correct doorlopen.

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14,6640 AA Beuningen
Bezoekadres: van Heemstraweg 46, 6641AE Beuningen
Telefoon: 14 024, Telefax: 024 - 6778078
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl

IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G
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Ad. 2
De verleende omgevingsvergunning is op 17 april 2013 gepubliceerd op de gemeentelijke website
onder bekendmakingen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld om binnen een periode van zes weken een bezwaarschrift in te dienen bij
burgemeester en wethouders. Hier is geen gebruik van gemaakt. Een kopie van de bekendmaking op
de gemeentelijke website is aan deze brief toegevoegd als bijlage 2.
Het is gebruikelijk dat er in de publicatie in het kort het onderwerp van de omgevingsvergunning
wordt weergegeven. Vervolgens is er de mogelijkheid om de precieze Ínhoud van de stukken in te
zien bij de gemeente, dit wordt ook bij de bekendmaking vermeld.
Wat betreft de vindbaarheid van verleende omgevingsvergunningen is de gemeentelijke website
vernieuwd en online gegaan vanaf 21 februari 2017. Hierbij is ervoor gekozen de
omgevingsvergunning niet langer op de gemeentelijke website te publiceren maar door te verwijzen
naar de bekendmakingen op de landelijke website www.overheid.nl. De oudere bekendmakingen
zijn daarom niet langer terug te vinden op de website. Daarnaast is er op 19 juni 2012 besloten om
bekendmakingen per 1 juli 2012 niet meer te publiceren in de Koerier. Uiteraard heeft de gemeente
de bekendmakingen wel gearchiveerd. Geïnteresseerden kunnen altijd omgevingsvergunningen en
bekendmakingen opvragen bij de gemeente. De publicaties op www.overheid.nl blijven wel
inzichtelijk.
Met vriendelijke groet,

Piet de Klein
wethouder Ruimte, Water en Energie

Bijlagen
1. Verleende omgevingsvergunning, 9 april 2013.
2. Bekendmaking gemeentelijke website, 17 april 2013.
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OMGEVINGSVERGUNNING
VOORBLAD

Besluit
Burgemeester en wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen voor het bouwen van een bijgebouw. De aanvraag gaat over Dwars Hommelstraat 15a te
Beuningen en is geregistreerd onder nummer WABO-2013-0024.
Burgemeester en wethouders besluiten
1.
- gelet op artikel 2.1 en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
de omgevingsvergunning te verlenen.
Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel
uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
« Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
* Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
2.

- gelet op het feit dat de hiervoor genoemde activiteit(en) leidt/leiden tot wijziging van een
verblijfsobject(en);
de wijzigingen als volgt in de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) te vermelden:
» Gebruiksfunctie:
* Gebruiksoppervlakte:

logiesfunctie (lc verdieping)
81 m2-

«
»

overige gebruiksfunctie (kelder en begane grond)
202 m2-

Gebruiksfunctie:
Gebruiksoppervlakte:

3.
- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en de verordening huisnummering van de gemeente
Beuningen;
- gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;
- gelet op de bij dit besluit behorende ėen situatietekening met daarop ingetekend de Geometrie van
het pand en het toegekende huisnummer;
voor het pand het volgende huisnummer toe te kennen:
» Dwars Hommelstraat 15 b, 6641 KX, Beuningen
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). De aanvraag is
beoordeeld voor bouwen van een bijgebouw aan artikel 2.10 en artikel 2.12 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de
Ministeriële regeling omgevingsrecht.

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2013-0024
bouwen en afivijken bestemmingsplan
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OMGEVINGSVERGUNNING
Nog in te dienen gegevens en bescheiden
Voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende gegevens en bescheiden worden
ingediend, uiterlijk:
« 3 weken voor aanvang

Indienen ontbrekende gegevens werkzaamheden

Rechtsmiddelen
U kunt tegen punt 1 en 3 van deze beschikking, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht, bezwaar maken door binnen zes weken na de verzenddatum hiervan een bezwaarschrift
in te dienen. Dat geldt ook voor derde belanghebbenden. Het bezwaarschrift kunt u zenden aan
burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA te Beuningen.
Het moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:
»
»
«
«

naam en adres van de indiener;
dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van bezwaar.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de werking van deze beschikking en de
gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Een verzoek om
voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien bezwaar is gemaakt bij burgemeester en wethouders.
Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen in tweevoud, samen met een afschrift van het
bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
moet u griffierecht betalen. De griffier van de rechtbank kan u hierover meer informatie verschaffen.

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2013-0024
bouwen en afivijken bestemmingsplan
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Gemeente ļjžž-į Beuninġen
OMGEVINGSVERGUNNING
PROCEDURE
Gegevens aanvrager
Öp 19 februari 2013 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunnihg aís bedoeld in de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft ęeń verzoek van:
P.F.H. ten Haaf
Dwars Hommelstraat 15 a
6641 KX BEUNINĠEN
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
* Omschrijving:
» Oppervlakte:
» Ínhoud:

het bouwen van een bijgebouw
120 m2
1219 m3

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabö
omschreven activiteiten:
* Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
* Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale
omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking
tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen,
monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dràgėn dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag voor een
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan Ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
Reguliere procedure
Deze beschiícking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 6 maart 2013 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag
kennis gegeven op de website van de gemeente Beuninġen.

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2013-0024
bouwen en afivijken bestemmingsplan
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Gemeente

OMGEVINGSVERGUNNING
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN
Inleiding
De ömġevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteiten áls bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder a en c Wabo niet voldoen aan dé in artikel 2.10 en artikel 2.12 Wabo gestelde
toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor
iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden:
« Het bouwen van een bijgebouw van 2 verdiepingen en een kelder.
* Uitoefenen van een Bed 8c Breakfast op de lc verdieping van het bijgebouw.
Toetsing
De activiteit ‘bouwen’ voldoet aan de Voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit
2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.
De activiteit ‘bouwen’ voldoet aan onze bouwverordening. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning
op deze grond worden verleend.
De activiteit ‘bouwen’ yindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Beuningen’ is vastgesteld.
Bestemmingsplan:
Dę activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beuningen’ is
vastgesteld en waarin dë locatie bestemd is als Wonen (artikel 16). De aangevraagde activiteit is
hiermee in strijd ómdat er rechtstreeks geen Bed 8c Breakfast is toegestaan. Dit betekent dat wij dé
omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij de aangewaagde activiteit in lijn is met de in
artikel 16.5.2 opgenomen regels inzake afwijking.
De opgenomen regels inzake afwijking afkomstig uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beuningen'
zijn als volgt:
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen als bedoeld in 16.1.1. onder b. teneinde
een bed 8t breakfastvoorziening voor maximaal 8 personen in maximaal 4 kamers toe te staan, mits aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.

deze nevenactiviteit is enkel in de (bedrijfs)woning en de daarbij behorende bijgebouwen
toegestaan;
de nevenactiviteit iś ondergeschikt van aard;
de voor bed St breakfast gebruikte oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m2;
permanente bewoning of huisvesting van tijdelijke werknemers is niet toegestaan;
er wordt een nachtregister bijgehouden;
het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de
omliggende agrarische bedrijven;
de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgeŝtemd op de feitelijke ontsluitingssituáťie;
er dient op eigen terrein te worden voorzien in de paŕkeerbehoefte;
het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast.
Wij hebben de aangevraagde activiteit, met de bijbehorende aangelevērde tekeningen, aan de hiervoor
genoemde uitzondering getoetst. De resultaten van deze toetsing zijn positief bevonden en de
omgevingsvergunning kan, gelet op artikel 2.12, lid 1 Wabo op deze grond worden verleend.

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2013-0024
bouwen en afivijken bestemmingsplan
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Gemeente JSjjjjg Beuningen
OMGEVINGSVERGUNNING
Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd
met redelijke eisen van welstand zoals neergelęgd in de Nota ruimtelijke kwaliteit Beuningen. De toets
aan de Nota ruimtelijke kwaliteit is 7 maart 2013 positief afgerond. Gelet hierop kan de
omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk en het gebruik
van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn eŗ geen redenen om de
omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgeńomen.
Huisnummer/BAG
Op 1 juli 2009 is de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) in werking getreden, waarin
gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het
grondgebied van de gemeente aanwezige verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen.
In de BAG staan alle gebouwen en adressen van Nederland geregistreerd. Gebouwen kunnen uit
meerdere verblijfsobjecten bestaan. Op basis yan de BAĢ moeten alle verblijfsobjecten een eigen
BAG-identiteit te hebben. Dit betekent dat ieder verblijfsobject over een huisnummer (eventueel met
toevoeging) moet beschikken. In noodgevallen kunnen politie, brandweer en ambulance gebouwen
beter vinden. Ook helpt de BAG de overheid een beter overzicht te hebben over alle gebouwen.
Datum besluit
Beuningen, 9 april 2013
Ondei tehfemng
namen! pļir «meester en wethouders

Henrig Janssen
1
coördinator Vergunningen, Toezicht en Handhaving

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2Ö13-0024
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Gemeente

Beuningen

OMGEVĨNGS VERGUNNING
VOORSCHRIFTEN
1.

Algemeen

Lİ.
Het bouwen möet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en Van de
Bouwverordening van de gemeente Beuningen en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
1.2.

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie
aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage
worden gegeven.
1.3.
Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw
wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
1.4.
Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning
intrekken.
2.

Meldingsplicht

2.1.

De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen,
Toezicht 8ř Handhaving worden gemeld:
Wanneer

Werkzaamheid

Hoe

Aanvang van het werk (inclusief
ontgravingswerkzaamheden)
Storten van beton/wapeningcontrole
Leggen van de vloeren
Onderdelen van het bouwwerk waaraan
door (een) verderop in deze vergunning
vernield voorsċhrift(en) een
kennīsgevingsplicht is verbonden
Einde van de werkzaamheden

Mondeling 1 of schríftelijk2 uiterlijk 2 werkdagen voor de start van het
werk
mondeling of schríftelijk
uiterlijk 1 werkdag voor aanvang
mondeling of schriftelijk
uiterlijk 1 werkdag voor aanvang
mondeling of schríftelijk
volgens voorschrift

mondeling of schriftelijk

uiteŗlijk op de dag van beëindiging van het
werk

J dit kan via telefoonnummer 14 0 24.
2 dit kan per email.

3.

In te dienen gegevens en bescheiden

3.1.
Uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden moeten de bouwregistratiegegēvens van
ondernemers en ondernemingen die met de uitvoering zijn belast worden overlegd, inclusief een door
de K.v.K. gewaarmerkte kopie van inschrijving in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het
Besluit registratie vestigingsvergunningen.

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2013-0024
bouwen en afivijken bestemmingsplan
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Gemeente Jajjk Beuningen
OMGEVINGSVERGUNNING
3.2.
Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgélegd moeten 3 weken voor aanvang
van de werkzaamheden ter goedkeuring bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen,
Toezicht 8c Handhaving worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
1.
2.
3.

uitvoeringstekenwerk in het werk gestorte kelder;
uitvoeringsgegevens systeemvloeren;
uitvoeringsgegevens staalconstructie.

3.3.
Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als
bedoeld in voorschrift 3.1 en 3.2 zijn overgelegd aan en schríftelijk zijn goedgekeurd door de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen, Toezicht 8c Handhaving.
4.

Hemelwater en vuilwaterriolering

4.1.
De afvoer van hemelwater van gebouwen moet zodanig zijn dat er geen verontreiniging van water,
bodem of lucht optreedt.
4.2.
De àfvoer van hemelwater dient op eigen terrein plaats te vinden en mag niet worden aangesloten op
de bestaande vuilwaterriolering.
5.

Bodem

5.1.
Vrijkomende grond is niet vrij toepasbaar buiten het perceel. Hiervoor gelden de regels uit het Besluit
en Regeling Bodemkwaliteit. Indien u van plan bent grote ^50m3) hoeveelheden grond elders te ġaan
verwerken dan kunt u hiervoor gebruik maken van de regionale bodemkwaliteitskaart of een
partijkeuring laten uitvoeren indien de bodemkwaliteitskaart niet toereikend is. Hergebruik op eigen
perceel is altijd toegestaan evenals het verwerken van kleine hoeveelheden ^50m3) buiten het eigen
perceel. Ten alle tijden geldt de zorgplicht uit de wet Bodembescherming waarbij het niet is toegestaan
de bodem te verontreinigen (artikel 13 Wbb).
5.2.
De beoordeling van het verkennend bodemonderzoek is als bijlage bij de vergunning gevoegd.
Conclusie iś dat de resultaten van het onderzoek in relatie tot de bestemming geen aanleiding geven
voor het uitvoeren van een nader onderzoek en/of het nemen van milieutechnische maatregelen. Een

uitgebreidere conclusie en richtlijnen zijn tę vinden in de beoordeling van het verkennend
bodemonderzoek d.d. 3 april 2013.
6.

Archeologie

6.1.
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel
redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze
minister (Monumentenwet art. 53).

meervoudige vergunningaanvraag WABO-20J3-0024
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Gemeente

ļSifJ

Beuningen

OMGEVINGSVERGUNNING
7.

Bronbemaling

7.1.
Bij een onttrekking van minder dan 100.000m3 per maand over een periode van maximaal 6 maanden
is een melding aan het waterschap verplicht. Boven deze hoeveelheid of een onttrekking langer dan 6
maanden is vergunningsplichtig. (zie site waterschap Rivierenland)
7.2.
Er is een ontheffing nodig van de keur, dit is een ontheffing om water op watergangen te mógen löżen.
Dit gaat over de kwantiteit van het te lozen water.
Daarnaast is er een WVO vergunning nódig, dit gáát over de kwaliteit van het te lozen water (zie site
waterschap Rivierenland).
7.3.
Grondwateronttrekkingen zijn belastingplichtig. De onttrekker moet zelf zijn belastingaangifte
verzorgen. Onttrekkingen van minder dan 50.000 m3 per maand over een periode van 4 maanden zijn
niet belastingplichtig. Alles daarboven is belastingplichtig. De onttrekker moet zorgen voor een goede
registratie van de bemalen hoeveelheden (zie site belastingdienst).
7.4.
Om panden in de omgeving ţe beschermen tegen verzakkingen t.g.v. grondwateronttrekkingen is het
verstandig om bij onttrekkingen diverse maatregelen te nemen om verzakkingen van de panden tégen
te gaan. Mén kan hierbij denken aan opnames van de omliggende bebouwing voordat men begint met
de bronbemaling en men kan bijvoorbeeld peilbuizen slaan, zodat de grondwaterstand in de gaten
gehouden kan worden. Woningen zijn vaak op staal gefundeerd en gevoelig voor zettingen in de
ondergrond. De bemaling is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Aan bovenstaande kunnen
geen rechten worden ontleend. Voor de exacte voorschriften kunt u contact opnemen met de
desbetreffende instanties.

meervoudige vergunningaanvraag WAB0-2013-0024
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Gemeente

Beuningen

OMGEVINGSVERGUNNING
GEWAARMERKTE BIJLAGEN
Hieronder vindt u een tabel van alle gewaarmerkte bijlagen:
Werk nr.

Omschrijving

Bureau

Datum

Formaat

Schaal

Aanvraag
formulier

19 februari
2013

A4

'

Aanvulling
aanvraag
formulier

8 april 2013

A4

11029

BA01 nieuwe
situatie

Pieter
Oosterhout buro
voor
architektuur
BNA B.V.

19 februari
2013

Al

1:100

11029

BA02 details

Pieter
Oosterhout buro
voor
architektuur
BÑA B.V.

19 februari
2013

Al

1:10

11029

BA03 installatie

Pieter
Oosterhout buro
voor
architektuur
BNA B.V.

19 februari
2013

A2

1:100

1Ì029

BA04 ventilatie

Pieter
Oosterhout buro
voor
architektuur
BNA B.V.

19 februari
2013

A3

1:100

11029

Bouwbesluitrapportage

Pieter
Oosterhout buro
voor
architektuur
BNA B.V.

26 maart 2013

A4

ET03464

Statische
berekening

Bartels
ingenieurs voor
bouw 8t infra

19 februari
2013

A4

12.3271B02

Funderingsadvies

Koops&Romeijn
grondmechanica

19 februari
2013

A4
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Gemeente çįįģį Beuningen
OMGEVINGSVERGUNNING
-

Verkennend
bodemonderzoek

Econśultancy

19 februari
2013

A4

Beoordeling
bodemonderzoek

Gemeente
Beuningen
K. Antonise

3 april 2013

A4

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2033-0Ö24
bouwen en afwijken bestemmingsplan
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reguliere voorbereidingsprocedure

Gemeente

Beuningen

OMGEV1NGSVERGUNNING
LEGES
Leges
Op grond van de Legesverordening van de gemeente Beuningen brengen wij de volgende leges in
rekening:
Legèsartikėl
2 3.1.1
2.3.3.1.2
2.3.15.1.1
2.3.2il.A.la
Totaal

Omschrijving
Legesbedrag
Activiteit bouw
6
3.628,55
Afwijken bestemmingsplan
6
264,00
beoordeling van een milieukundig bodemrapporť 6
264,00
Commissie ruimtelijke kwaliteitĊ107,00
C
4.263,55

Bepaling bouwkosten
m2
120

m3
607

120
Totaal

343

Artikel normatieve tabel
3.3 berging/garage met kap
halfsteens
2.10 kelder

Bedrag
e 110,-/m3

Totaal
6 66.770,00

6 225,-/m3

6 77.220,00
6 143.990,00

Op basis van de bouwkosten zijn de leges Voóř dé activiteit bouwen berekend.
Bezwaarmogelijkheid leges
Dė hierboven genoemde leges zijn tér informatie aan diţ besluit töegevoegd. U ontvangt hierover een
factuur. Indien u hėt niet ééns bent mét de opgelegde leges kunt u bezwaar maken. Hoe, waar en bij
wie u bezwaar kunt maken staat op de factuur.

CĴBRBE

meervoudige vergunningaanvraag WABO-2013-0024
bouwen eii afwijken bestemmingsplan
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nmnrs Hommelśtroot

AFD. OPENBARE RUIMTE GEMEENTE BEUNINGEN
werkveld Geo-informatie
Onderwerp: Tekening behorend bij besluit huisnummer van Dwars Hommelstraát 15b te Beuningen Gld
getekend: T.S.

datum: 8-4-2013

schaal: 1:1000

Gemeentehuis van Heemstraweg 46 6641AE Beuningen, Postbüs 14 6640AA Beuningen, telefoon 14 024

A i

m

Toegankelijkheid

Zoek

Vergroot letters

raö^.jBp#
E&Rřį

' Ŵitfeļy^v

IŴí
«MBB
Home -y Actueel

Beken dmakĩnoen ~y 2013 -ì Week 16 (17 aorifl

'ST/i*. •'A"»';:

Bouwen van -een bijgebouw

Bouwen van een bijgebouw
Bekendmakingen
Soort bekend maling
Status
Locatie {gemeenten)

Contact
E-mailservice
! Bekendmakingen
} Evenementen

Pu bilcatŝeds tu m

cmgevingsvergunnmg
vergunning verleend
Beu rong en
17-04-2013

Vervaldatum

29-05-2013

Gemeentegrond kopen'
: o? huren

(Werk in.;’-Ŵ-í
1 uitvoering

-

Bekendmakingen
erri

i Wachten en
meldingen

“ ì

Mĩeuv/sarcbiief
f .Vacate res' "

ŕ Evenementen

'J

! Werk in uitvoering
. B'&stuurTŭ. ořga nïsāfîe

Vacatures

ijöjgîtaleìialĩe

V-'' WsiíUìvíîirr-í

Ondernemen

Te koop/te, huur

- Over Beuniitgen „
‘ Ontwikkelingen

Contact
Gemeente Beuningen
Van Haemstraweg 46
6641 AE Beuningsn
Postadres

51.8703722000, 5.7S3S767GGŪ

Beschrijving
Verzonden op: 16 april 2013
Locatie: Dwars Bommelstraafc 15a ân Beuníngen

Postbus 14
6640 AA. Beunĩngen

Stukken bekijken
Als u vrilt weten vrat er precies in de stukken staat, kunt u deze kamen beîdjken. Belt u dan voor een afspraak
met de gemeente Bsunlngen via telefoonnummer 14 024.

Geme&ntewerf

Bezwaar

Van Heemstraweg 35
6641 AC Bauîùngen

Belanghebbenden díe het niet eens zijn met de genoemde beschikkingen kunnen op grond van de Algemene
v/et bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop de beschikkingen zijn verzonden aan de aanvrager
een gemotiveerd bezwaarschrift indianen, bij burgemeester en wethouders. Postbus 14, 6640 AA Beunĩngen.

Tel: 14 024
gemsentejgsbeuningen.nl
Openingstijden
Afepnsak maken
Servìceafepraksn

Vaorfopšge voorziening
Het indíénen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de
genoemde beschikkingen. Bij een spoedeisend belang, bijvoorbeeld wanneer er een onomkeerbare situatie
dreigt te ontstaan, kan degene die een bezwaarschrift heelt íngedlend een verzoek om vcoriopige voorziening
sturen a3n de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht. Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.
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