
·Voor het gebied waarbinnen uw bouwperceel is gelegen is een nieuw bestemmingsplan in
·voorbereiding. Dit is het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied", waarvan het ontwerp ter
: inzage heeft gelegen. Hieruit volgt dat de aanhoudingsplicht op grond van artikel 50, lid 1, van
·de Woningwet van toepassing is. Dit betekent dat de beslissing op een aanvraag om
·bouwvergunning moet worden aangehouden. In uw geval is het bouwplan ook in strijd met het
·in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Echter op grond van artikel 50, lid 6, onder a, van de
:Woningwet kan de aanhoudingsplicht worden doorbroken. In uw geval is uw bouwplan verdere
niet in strijd met provinciaal én nationaal ruimtelijk beleid. Daarom zijn wij bereid d~~
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Onderwerp planologische procedure voor het tijdelijk plaatsen van kantoorunits en een materiaal container op
het perceel aan de Veerhaven 3 en 3a in Kruiningen, Westveerdijk 5 in Waarde en Grensweg 17 in
Rilland

Kruiningen,12 oktober 2001

·Geachte directie,

:Op 27 augustus 2001 heeft u een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het legaliseren
_van het tijdelijk plaatsen van tien kantoorunits en een materiaalcontainer aan de Veerhaven 3
•en 3a in Kruiningen, de Westveerdijk 5 in Waarde en de Grensweg 17 in Rilland. Naar
: aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

•Zoals u wellicht weet, regelt een bestemmingsplan op een voor ieder juridisch bindende wijze
-de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van binnen het plangebied gelegen gronden en de
·daarop geplaatste opstallen. De plaatsing van de kantoorunits aan de Westveerdijk 5 in Waarde
:en de Grensweg 17 in Rilland past binnen de bestemmingsplanbepalingen. Voor wat betreft de
·plaatsing van de kantoorunits aan de Veerhaven 3 en 3a is er strijdigheid met het vigerende
-bestemmingsplan. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan is het plan "Buitengebied", de
·gronden aan de Veerhaven 3 en 3a zijn bestemd voor "Haven". Ingevolge het bepaalde in
:artikel 13 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de aangewezen gronden bestemd voor
·havens met de daarbij behorende gebouwen. De geplande kantoorunits staan niet ten dienste
·van de haven, maar ten dienste van waterstaatsdoeleinden waardoor er strijd is met het
:bestemmingsplan.



1' •

. ,. l' •

. . ~':'.~,
.: ',.' :

-,

'1' . . ,-. '

'> 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
005562 2001 PZDB-B-01070

I planologische procedure voor hel lijdelijk plaa.!SE

, .~'.-.

". ..... . . .' .
, ",., . _. ..

I '_ .' _ •

.. .- ~'. . _'. .
, ._ •. ~ ". ~.,., • L '." '" '-

" ._..; I .", ~ ~., ': •. '_ ~• "," " .:'.., '".. , ..... • .,..." ¥

.' .' ., • ."t .'

• i . ',I, .. ~_,.- .-:, I" •

- ." 'I ," '; _ ,'.' ••... ,' ," ." ::, ....... ,,'., .•

., ~ ',<0- .. __ ".'."',.,'

:. . :' ,

i;

I:

e:



'.<Ji'#
t

.t

•

GEMEENTE REIMERSWAAL

Aangezien wij uw bouwplan uit planologisch oogpunt bezien aanvaardbaar vinden, zijn wij
bereid om op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening planologische
medewerking te verlenen.
Voordat wij echter tijdelijke vrijstelling kunnen verlenen, moet een procedure worden gevoerd.
Deze procedure houdt in, dat wij ons voornemen om tijdelijke vrijstelling aan u te verlenen
bekend maken in Reimerswaal Informatie en uw bouwplan gedurende 2 weken ter inzage
leggen. Tijdens die termijn kan een ieder eventuele zienswijzen tegen ons voornemen om
vrijstelling te verlenen kenbaar maken. Indien er geen zienswijzen binnenkomen, dan wel
zienswijzen worden ingediend die er ons inziens niet toe dienen te leiden dat moet worden
afgezien van het verlenen van medewerking, zullen wij de vrijstelling verlenen en kunnen wij
vervolgens uw bouwvergunning afgeven. Voor belanghebbenden staat vervolgens de
mogelijkheid open om tegen dat besluit bezwaar (en later eventueel beroep) in te stellen.

Voor het voeren van de genoemde planologische procedure bent u op grond van de
Legesverordening Reimerswaal 2001 leges verschuldigd. De leges bedragen f 379,50
(€ 172,21). Indien u kunt instemmen met het voeren van de noodzakelijke procedure,
verzoeken wij u binnen 8 dagen na de verzenddatum van deze brief het genoemde bedrag aan
leges te voldoen:
• door overschrijving op postgironummer 766017 van bureau Burgerzaken van de gemeente

Reimerswaal, of
• aan de balie van bureau Burgerzaken in het gebouw Bachten Vaete aan de Brouwerijstraat 1

in Kruiningen.

Om eventuele misverstanden te voorkomen, wijzen wij u erop, dat wij pas overgaan tot
publicatie van ons voornemen om medewerking te verlenen, nadat u het bedrag aan leges heeft
voldaan. Immers door het legesbedrag te voldoen, stemt u in met het voeren van de procedure.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw Sinke van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar
onder het in het briefhoofd vermelde doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wet.~, _

hpofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
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