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Op 12 november 2015 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het verbouwen van een hotel ten behoeve van zorg in strijd regels ro met de volgende 
activiteiten: 
- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo) 
- Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO  (art. 2.1 lid 1c)  
 
In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. 
 
Verlenen omgevingsvergunning uitgebreid 

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. De overwegingen, voorschriften 
en een overzicht van de bij deze vergunning behorende bijlagen zi jn bijgevoegd en maken 
onderdeel uit van dit besluit.  
 
Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. 
Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden 
voorschriften naleven. Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u 
gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.  
 
Verklaring van geen bedenkingen  
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van 
gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat 
een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen 
bedenkingen heeft. Deze situatie doet zich hier voor. Er is een verklaring van geen 
bedenkingen nodig voor het aspect: planologie. 
 
Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad (planologie)  
Voor deze aanvraag is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad. 
Concreet betekent dit dat wij de gemeenteraad om deze verklaring hebben gevraagd.  De 
gemeenteraad dit in haar vergadering van 7 januari 2016 behandeld. Uit de ontvangen 
verklaring van geen bedenkingen blijkt dat er geen ruimtelijke bezwaren bestaan tegen de 
aangevraagde activiteiten. 
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Bij deze vergunning behorende bijlagen 
De bijlagen zoals vermeld in de bijgevoegde documentenlijst maken onderdeel uit van deze 
beschikking. 
 
Betaling leges  
Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw 
aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd tot een bedrag van  
€  . Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze 
nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte 
van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.  
 
Publicatie  
Het voornemen om medewerking te verlenen aan uw aanvraag wordt gepubliceerd op de 
gemeentepagina van ‘Het Kontakt’ van datum. De aanvraag, het conceptbesluit en het 
ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen liggen voor de duur van 6 weken ter 
inzage.  
 
Inwerkingtreding 
Deze vergunning treedt nog niet in werking na deze terinzagelegging.  
 
Beroep  
Tegen het besluit kan door belanghebbenden beroep worden aangetekend. Meer informatie 
hierover vindt u in de bijlage bij deze brief. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt 
aan de dag na publicatie. 
 
 
Inlichtingen 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de coördinator die uw aanvraag 
behandelt, de heer E. de Graaf, telefoon 0341 411 911.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders, 
 
 
De heer E. Okkema 
directeur Domein Ruimte 
 

 
Bijlagen  

 Overweging en voorschriften deelactiviteit  Bouwen 

 Overweging en voorschriften deelactiviteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening 

 Documentenlijst 

 Legesformulier 

 Beroep tegen het besluit 
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BIJLAGE ACTIVITEIT ‘BOUWEN’ 
 
Let op!! Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden waaraan u dient te voldoen 
voordat u met de bouw mag beginnen. Als toch met de bouw wordt begonnen voordat 
aan deze voorschriften is voldaan kan de bouw worden stilgelegd. 
 

OVERWEGINGEN 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a juncto artikel 2.10 lid 1 Wabo moeten wij een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk toetsen aan het Bouwbesluit, de 
Bouwverordening, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. Als het plan 
voldoet aan alle vorengenoemde punten, moeten wij de vergunning verlenen. Als het plan 
niet voldoet aan de genoemde onderdelen, moeten wij de vergunning weigeren. 
 

 Bouwbesluit 
Het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen uit het Bouwbesluit 
2012. 
 

Bouwverordening 
Het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de 
Bouwverordening. 
 

Bestemmingsplan 
Het betreffende perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Hierden Bosch’ en heeft hierin de 
bestemming ‘Horeca’. Het bouwplan voldoet niet aan de voorschriften van het 
bestemmingsplan. Voor de inhoudelijke beoordeling verwijzen wij u naar de bijlage 
‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.  
 

Welstand 
Het bouwplan is niet voorgelegd aan de gemeentelijke welstandscommissie, omdat het hier 
alleen betrekking heeft op een inpandige verbouwing in combinatie met een 
gebruikswijziging.  
 
VOORSCHRIFTEN 
 
I. aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:  

1. Tijdens de bouw dienen kopieën van de omgevingsvergunning op de bouwplaats 
aanwezig te zijn. 

2. Er dient alsnog een melding brandveilig gebruik te worden ingediend.  
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Bijlage bij omgevingsvergunning ‘ activiteit bouwen’  
De bijlage is een standaard bijlage. Het is mogelijk dat niet alle genoemde 
onderwerpen op het bouwplan van toepassing zijn. Neemt u in geval van twijfel 
contact op met de coördinator van de aanvraag.  
 

Start en einde bouw melden 
 De start van de bouw dient minimaal twee dagen vóór aanvang gemeld te worden 

bij het domein Ruimte. 
 Grondverbeteringwerkzaamheden en het starten van palen tenminste 2 

werkdagen van te voren melden, het storen van beton 1 dag van te voren melden.  
 Voltooiing van leiden en putten graag ook melden.  
 Het gereed zijn van de werkzaamheden of ingebruikneming van het bouwwerk of 

een gedeelte daarvan (oplevering) minimaal twee weken voor ingebruikname.  
 
Heeft u een omgevingsvergunning, dan kunt u de melding digitaal doen op het e-mailadres 
BouwzakenWabo@harderwijk.nl, onder vermelding van het bouwadres en het W-nummer 
van de vergunning. De melding kunt u niet via het Omgevingsloket Online doen.  
 

Vooropname 
Minimaal 2 weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden dient u contact op te 
nemen met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een vooropname. Tijdens 
deze vooropname zal de beginsituatie van de gemeentelijke eigendommen door een 
medewerker van de gemeente digitaal worden vastgelegd.  
 

Start bouw 
Met de bouw mag niet worden begonnen voordat de peilhoogte en de rooilijnen ter plaatse 
zijn aangegeven. Voor het uitzetten dient u minimaal 3 werkdagen van te voren contact op 
te nemen met Geo-informatie (tel. 0341 – 411 911). Uitzetten is alleen nodig indien het een 
geheel nieuw op te richten bouwwerk of een forse uitbreiding van een bestaand bouwwerk 
betreft. 
 

Inrichting bouwplaats 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient een inrichtingsplan inclusief ontsluiting van de 
bouwplaats te worden ingediend bij het domein Ruimte. Het gebruik van gemeentegrond is 
niet zonder meer toegestaan. Hiervoor dient u een vergunning aan te vragen. 
 

Schade 
U dient zelf voorzorgsmaatregelen te (laten) nemen om schade aan wegen, bomen, trottoirs 
en/of andere gemeentelijke eigendommen te voorkomen. Wordt tijdens de bouw toch 
schade aangebracht dan dient u dit direct te melden bij Snel Herstel (tel. 411 333). 
Aanwijzingen van het bevoegd gezag dienen direct te worden opgevolgd.  
 

Afzetten wegen ivm laden en lossen 
Indien wegen, fietspaden of trottoirs moeten worden afgezet of tijdelijk afgesloten in 
verband met laden en lossen dan dient u hiervoor minimaal 2 weken van te voren contact op 
te nemen met Snel Herstel (tel. 411 333). Het afzetten mag niet ten koste gaan van de 
bereikbaarheid van hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) en de afvalinzameling.  
 

Bemalen / lozen van water 
Voor aanvang van bemalingswerkzaamheden en het lozen van water dient een 
bemalingsplan te worden ingediend bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (tel. 411 333). 
Afhankelijk van de hoeveelheid water kan ook een vergunning van andere overheden 
noodzakelijk zijn. U dient hierover zelf overleg te voeren met het Waterschap Veluwe (tel. 
055 – 527 29 11), de provincie Gelderland (tel. 026 – 359 91 11) en/of Rijkswaterstaat (tel. 
026 – 368 89 11). 
 

mailto:bouwzakenwabo@harderwijk.nl
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Overdragen vergunning 
Indien u de vergunning bij verhuizing of verkoop wilt overdragen aan een ander dan moet u 
hiervoor een verzoek indienen bij burgemeester en wethouders.  
 

Bouwtoezicht en ingebruikgeving/-neming 
Tijdens het bouwproces vinden controles plaats door medewerkers van de gemeente. Als 
tijdens deze controles blijkt dat het bouwwerk niet conform de omgevingsvergunning 
gebouwd wordt, en/of het bouwwerk is nog niet gereed gemeld bij het bouwtoezicht, is het 
niet toegestaan het bouwwerk in gebruik te geven of te nemen. De gemeente kan u een 
dwangsom opleggen om de ingebruikgeving/-neming te beletten. 
 

Eigendom 
Het kan zijn dat u gaat bouwen op gronden of aan een gebouw dat van een ander is 
(bijvoorbeeld omdat u die huurt). Een omgevingsvergunning ‘bouwen’ geeft u geen recht om 
eigendom van een ander te gebruiken. U hebt daarom afzonderlijk toestemming nodig van 
de eigenaar. Als de eigenaar u geen toestemming geeft, kunt u dus geen gebruik maken 
van uw vergunning. 
 

Intrekking omgevingsvergunning ‘bouwen’ 
Wij kunnen een omgevingsvergunning ‘bouwen’ intrekken, onder andere als u 26 weken na 
het verlenen van de vergunning nog niet bent begonnen met het bouwen. Dit is geregeld in 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Bouwverordening. In het algemeen 
zullen wij na één jaar beoordelen of er reden is om de vergunning in te trekken. Wij lichten u 
in als wij het voornemen hebben de vergunning in te trekken. Het is voor het plannen van de 
werkzaamheden wellicht goed hier rekening mee te houden.  
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BIJLAGE ACTIVITEIT ‘HANDELEN IN STRIJD MET REGELS 
RUIMTELIJKE ORDENING’  
 
 

OVERWEGINGEN 

In artikel 2 lid 1 sub c Wabo is bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning 
een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van 
gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een 
exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan 
artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.  
 
Onderhavige aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan.  
 
Motivering strijdigheid 
Het betreffende perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Hierden Bosch’ en heeft hierin de 
bestemming ‘Horeca’.  De aanvraag is hiermee in strijd, omdat permanente bewoning niet is 
toegestaan binnen deze bestemming.  
 
Wettelijke grondslag 
De omgevingsvergunning die op grond van artikel 2 lid 1 sub c Wabo is vereist, kan slechts 
worden verleend in één van de gevallen zoals beschreven in artike l 2.12 Wabo. 
    
In deze situatie verlenen wij de omgevingsvergunning op basis van artikel:  
- artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo 
 
Motivering besluit 
In het bestemmingsplan Hierden Bosch is aangegeven dat op deze locatie de gebouwen, 
voor wat betreft verblijf(logies) alléén gebruikt mogen worden voor kortdurend verblijf 
(logies). Voorts wordt onder de specifieke aanduiding ‘Zorghotel’ verstaan ‘een 
hotelvoorziening waar gasten tijdelijk verblijven en op maat verzorgende, verpleegkundige 
en/of (para)medische zorg en begeleiding kunnen krijgen’.  
Op grond van het bepaalde in art. 2.12.1 onder a sub 3 WABO kan er een 
omgevingsvergunning worden verleend indien de motivering van het besluit daartoe, een 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  
 
De bij de aanvraag ingediende ruimtelijke onderbouwing geeft aan dat het beoogde gebruik 
ziet op activiteiten van De WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO). De doelstellin gen van 
WZCO zien op het geven van mogelijkheden van begeleid wonen, dagbesteding en 24 -uurs 
zorg aan cliënten met psychische of verstandelijke beperking. WZCO is voornemens in het 
kader van haar doelstellingen om in het Parkhotel Hierden een voorziening te realiseren ten 
behoeve van de huisvesting van een aantal cliënten. Gelet op deze specifieke doelstelling 
welke volledig in overeenstemming is met het in het vigerende bestemmingsplan genoemde 
‘Zorghotel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van  horeca - zorghotel' kan 
worden afgeweken van het bestemmingsplan voor wat betreft de bepaling omtrent 
kortdurend verblijf(logies); 
Ander verblijf(logies) dat niet als kortdurend moet worden aangemerkt is, gelet op het 
voornoemde, beoogd noch wenselijk.  
 
 
VOORSCHRIFTEN 
Geen nadere voorschriften.   
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Documentenlijst W2015-0509  
 
2040635_1447339999147_papierenformulier 
2040635_1448963716763_bedrijfswoning_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1448963773840_beukenhorst_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1448963802614_dennenhorst_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1448963824154_ebbenhorst_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1448963845151_eikenhorst_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1448963886731_heidehorst_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1448963915870_sparrenhorst_bouwbesluit_01-12-2015  
2040635_1472566253882_PvE_brandmelding_10-08-2016__versie_3-0 
2040635_1472566327419_DO1__26-08-2016  
2040635_1472566354284_DO2__26-08-2016  
2040635_1472566381446_DO3__26-08-2016  
2040635_1472566411848_DO4__26-08-2016  
2040635_1472566445258_DO5__26-08-2016  
2040635_1472566475806_DO6__26-08-2016  
2040635_1472566508596_DO7__26-08-2016  
2040635_1472566530318_DO8__26-08-2016  
2040635_1472566568210_DO9__26-08-2016  
2040635_1476194964595_programma_van_eisen_getekend_11-10-2016 
2040635_1476195129812_ruimtelijke_onderbouwing_11-10-2016 
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Beroep tegen het besluit 
 

Met het nu genomen besluit bent u het misschien niet eens. In dat geval kunt u daartegen in 

beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Gelderland, een onafhankelijke 

rechter.  

Hoe beroep indienen: 

 

 schriftelijk, gedagtekend, voorzien van uw naam en adres en ondertekend;  

 met vermelding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van uw 

beroepschrift; 

 binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het ontvangen besluit. 

Bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van het besluit of door 

kennisgeving ervan in een dagblad of op een andere geschikte manier;  

 bij de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Gelderland. 

  

Griffierecht 

Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank 

bericht u hierover direct na ontvangst van uw beroep.  

Intussen… 

Indiening van een beroepschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op 

het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervoor 

een apart schriftelijk of langs digitale weg verzoek indienen bij: 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 

6800 EM Arnhem. 
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.03 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2040635

Aanvraagnaam aanvraag wijziging Parkhotel Hierden Molenweg 34

Uw referentiecode W6604

Ingediend op 12-11-2015

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Interne verbouwing t.b.v. zorghuisvesting en dagbesteding

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Harderwijk

Bezoekadres: Havendam 56 3841 AA Harderwijk

Postadres: Postbus 149 3840 AC Harderwijk

Telefoonnummer: 0341 - 411 911

Faxnummer: 0341 - 425 895

E-mailadres algemeen: gemeente@harderwijk.nl

Website: www.harderwijk.nl

Contactpersoon: Afdeling Ruimte
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2015.03 Locatie

1 Adres

Postcode 3849RN

Huisnummer 34

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Molenweg

Plaatsnaam Hierden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bouwen

Overige veranderingen
1 Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?

Ja
Nee

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting interne wijzigingen bestaan paviljoens

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

4 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

5 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

703

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

494

6 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels bestaand bestaand

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen ,, ,,

- Ramen ,, ,,

- Deuren ,, ,,

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen ,, ,,

Dakbedekking ,, ,,

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

gevels en afwerking blijven ongewijzigd

7 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

zie bijgaande ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie bijgaande ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

zie bijgaande ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

zie bijgaande ruimtelijke onderbouwing

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.03 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

DO1 11-11-2015_pdf DO1 11-11-2015.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

12-11-2015 In
behandeling

DO2 11-11-2015_pdf DO2 11-11-2015.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

12-11-2015 In
behandeling

DO3 11-11-2015_pdf DO3 11-11-2015.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

12-11-2015 In
behandeling

DO4 11-11-2015_pdf DO4 11-11-2015.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

12-11-2015 In
behandeling

DO5 11-11-2015_pdf DO5 11-11-2015.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

12-11-2015 In
behandeling

bedrijfswoning
bouwbesluitberekeni-
ng_pdf

bedrijfswoning
bouwbesluitberekeni-
ng.pdf

Anders 12-11-2015 In
behandeling

ebbenhorst
bouwbesluitberekeni-
ng_pdf

ebbenhorst
bouwbesluitberekeni-
ng.pdf

Anders 12-11-2015 In
behandeling

eikenhorst
bouwbesluitberekeni-
ng_pdf

eikenhorst
bouwbesluitberekeni-
ng.pdf

Anders 12-11-2015 In
behandeling

heidehorst
bouwbesluitberekeni-
ng_pdf

heidehorst
bouwbesluitberekeni-
ng.pdf

Anders 12-11-2015 In
behandeling

sparrenhorst
bouwbesluitberekeni-
ng_pdf

sparrenhorst
bouwbesluitberekeni-
ng.pdf

Anders 12-11-2015 In
behandeling

Ruimtelijke
onderbouwing_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

12-11-2015 In
behandeling
























