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Ontwerp Reguliere bouwvergunning, eerste fase met projectbesluit 
 

 
Burgemeester en Wethouders hebben op 23 juli 2010 een aanvraag voor een bouwvergunning ontvangen 
voor het oprichten van 18 startersappartementen. De aanvraag betreft het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Breukelen, sectie B nummer 4169 en is plaatselijk bekend als Wilhelminastraat 39a te Breukelen. 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 010.13231.  
 
 
Aanvrager  
Aannemersbedrijf Noord v.o.f. 
De heer P. Pfeiffer 
Stationsweg 61b 
3621 LK  Breukelen 
 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de gecombineerde reguliere bouwvergunning, eerste fase 
(artikel 40 Woningwet) te verlenen zoals bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 56a van de  Woningwet. 
 
De aanvraag is getoetst aan het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning en de Besluit 
vergunningsvrije en licht-bouwverguinningplichtige bouwwerken. 
 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van deze 
beschikking. Het ontwerp van deze beschikking heeft vanaf 11 oktober 2013 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. 
 

 
Gelet op voorstaande en onderstaande overwegingen verlenen wij u de gevraagde reguliere 
bouwvergunning. 
 
Overwegingen  
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
 
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat: 

• Het bouwwerk is gesitueerd op de bestemming ‘Handel en Nijverheid I’ van het bestemmingsplan 
‘Zuid 1983’;  

• de aanvraag niet voldoet aan de voorschriften van dit bestemmingsplan omdat: 
−  de woningen niet ten behoeve van de bestemming zijn; 
− het bouwperceel meer dan 50 % bebouwd wordt; 
− de goothoogte hoger is dan 6 meter en 
− de afstand tot de zijdelingse perceelgrens minder is dan 3 meter. 

• Vergunningverlening is alleen mogelijk indien de gemeenteraad op grond van artikel 3.10 Wro 
een projectbesluit vaststelt; 

• De raad heeft in zijn vergadering van …………2014 besloten om het projectbesluit vast te stellen.  
• De vooroverlegpartners;  ministerie, provincie en waterschap  positief hebben geadviseerd op de 

aanvraag;  
• met toepassing van artikel 3.10 Wro vrijstelling van het bestemmingsplan mogelijk is omdat de 

aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;  
• de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing; 
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• met het verlenen van medewerking aan deze aanvraag geen stedenbouwkundige, 
landschappelijke en/of andere waarden onevenredig worden aangetast; 

• Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft op 24 november 2011 op grond van artikel 12 
van de Woningwet een positief advies uitgebracht; 

 
 
gelet artikel 40, 44 en 56a, tweede lid van de Woningwet en artikel 3.10 Wro, de reguliere bouwvergunning, 
eerste fase te verlenen onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de beschikking.  
 
 
Toetsingsdocumenten: 
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd: 

• Aanvraagformulier d.d. 19 juli 2010; 
• Situatie tekening, bladnr. BA-000, d.d. 30 november 2010; 
• Plattegronden, gevels, doorsneden en situatie, bladnr. BA-001, d.d. ……. 
• Startersappartementen Wilhelminastraat Breukelen (boekje), oktober 2011; 
• Detail 02 en 03, d.d. 15 juli 2010; 
• Gegevens ten behoeve van de Ruimtelijke Onderbouwing, d.d.   
• Saneringsplan Wilhelminastraat 39a Breukelen, d.d. 20 februari 2008; 
• Bemonstering peilbuizen Wilhelminastraat 39a e.o. te Breukelen, d.d. 19 december 2007; 

 
 

Maarssen, ………datum 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 

 
 

gemeentesecretaris   burgemeester
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Beroepsclausule 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. 
Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten: 
• de dagtekening; 
• uw volledige naam- en adresgegevens; 
• uw handtekening; 
• een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en 
• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. 
U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het 
beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. 
 
 
Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele 
gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing 
hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het 
beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw 
verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. 
 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
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