
GEMEENTE RENSWOUDE 

Telefoon: 0318-578150 
Fax: 0318-578170 
E-mail: info@renswoude.nl 
Website: www.renswoude.nl 

KvKnr: 32163726 
BTWnr: 1104512B01 

RENSWOUDE, 15 april 2014 

VERZONDEN - 1 MEI 2014 

Aan: De heer G.A. van Ginkel 
Daatselaarseweg 3 
3927 CH RENSWOUDE 

BNG: 28.50.07.084 

Postadres: 
Postbus 8,3927 ZL Renswoude 
Bezoekadres: 
Dorpsstraat 4 3927 BD Renswoude 

No.: 130970/133987 
Behandeld doon Eveline Zech 
Doorkiesnummer: (0318) 578 162 
E-mailadres: e.zech@renswoude.nl 

Onderwerp: vastgesteld gewijzigd bouwblok Daatselaarseweg 3 

Geachte heer Van Ginkel, 
Op 21 januari 2014, door ons ontvangen op 29 januari 2014, heeft de heer A. van Middendorp van Van 
Middendorp Bouwkundig teken- en adviesbureau namens u het verzoek ingediend om het bouwblok op uw perceel 
Daatselaarseweg 3 te Renswoude te wijzigen. 

Uw verzoek voldoet aan het gestelde in de wijzigingsbevoegdheid als genoemd in artikel 3.7.2. van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Renswoude 2010'. Gelet hierop hebben wij op 11 februari j l . besloten om 
medewerking te verlenen aan uw verzoek. Ons ontwerpbesluit om het bouwblok te wijzigen is op 24 februari 2014 
gepubliceerd in de Heraut en de online Staatscourant. Tot 8 april 2014 heeft dh ontwerpbesluit ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen hiertegen ingediend. 

Gelet hierop hebben wij besloten om het betreffende bouwblok gewijzigd vast te stellen. E.e.a. conform 
bijgevoegde situatietekening. 

De leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om een bouwblokvergroting als bedoeld in artikel 3.6, lid 
1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening bedragen op grond van de Legesverordening 2014 in totaal € 2.302,00. 
De betreffende nota is bijgevoegd. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Renswoude, 

de secretaris, de burgemeester. 
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GEMEENTE RENSWOUDE 

Telefoon: 0318-578150 
Fax; 0318-578170 
E-mail: info@renswoude.nl 
Website; www.renswoude,nl 

KvKnr; 32163726 
BTWnr; II045I2B01 

Bankrekeningnummer 
BNG; 28.50.07.084 

Postadres: 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude 
Bezoekadres; 
Dorpsstraat 4 3927 BD Renswoude 

Aan : De heer G.A. van Ginkel 
Daatselaarseweg 3 
3927 CH RENSWOUDE 

Notanummer Boekjaar Verzenddatum Te betalen voor 
145088 2014 29 april 2014 13 mei 2014 

Behandeld door: Eveline Zech Doorkiesnummer: (0318) 578 162 

Hierbij breng ik bij u in rekening de leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bouwblok Daatselaarseweg 3 te Renswoude: 

Omschrijving Bedrag 
Leges wijzigen bouwblok € 2.060,00 

- Publicatie t.b.v. www.ruimtelijkeplannen.nl (incl. 21% BTW) € 242,00 

Totaal te betalen € 2.302,00 

U wordt verzocht het totaal te betalen bedrag binnen 14 dagen na de verzenddatum over te maken op 
bankrekeningnummer 28.50.07.084 met als omschrijving het notanummer. 

De heffingsambtenaar 

Dit bedrag is vastgesteld op grond van de legesverordening 2014. Als u het niet eens bent met deze vaststelling, dan kunt u hiertegen bezwaar 
maken. Dit kunt u doen door binnen zes weken na de verzenddatum van deze nota een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan: 
Gemeente Renswoude 
T.a.v. de heffmgsambtenaar 
Postbus 8 
3927 ZL Renswoude. 

Let op: IJ dient de nota binnen de gestelde termijn betalen, ook al heeft u bezwaar gemaakt. 
Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het bedrag terug. 

Deze nota is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is derhalve niet ondertekend 


