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Omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders hebben op 9 augustus 2013 een aanvraag omgevingsvergunning 

ontvangen voor het uitbreiden van de inrichting met een hondenpension en enkele wijzigingen in de 

veebezetting. De aanvraag betreft het perceel Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht, kadastraal 

bekend gemeente Loenen, sectie A, nr. 1189. De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer 

130492. 

Aanvrager 

 

Voorgenomen Besluit en procedure 

Burgemeester en wethouders hebben, gelet op paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (hierna: Wabo), besloten de omgevingsvergunning te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken 

van de beschikking. De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 

3.10 van de Wabo. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteiten: 

- Bouwen (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo);
- Handelen in striid met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de

Wabo;
- Werken of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo)
- Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i,

van de Wabo) 

De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht. De aanvraag is 

ontvankelijk. 

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van deze 

beschikking. Het ontwerp van deze beschikking heeft vanaf 2 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijze ingediend. In de bijgevoegde 'Zienswijzennota Aanvraag 

hondenpension Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht', mei 2019 is verwoord welke afwegingen 

hebben plaatsgevonden. Deze nota maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking. De ingediende 

zienswijze(n) geeft/geven geen aanleiding om af te zien van het verlenen van medewerking aan het 

project. 

Eerder ontwerpbesluit en informatiebijeenkomst 

Burgemeester en wethouders hebben van 2 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 gedurende zes weken een 

ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over dit ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Deze 

zienswijzen worden besproken in de Nota beantwoording zienswijzen" van 20 februari 2018, die deel 

uitmaakt van dit ontwerpbesluit. 

Gelet op de verstreken tijd sinds de terinzagelegging van het eerste ontwerpbesluit en diverse 

ondergeschikte aanpassingen aan het plan sindsdien, is ervoor gekozen om uit het oogpunt van 

zorgvuldigheid opnieuw een ontwerpbesluit ter inzage te leggen. 
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