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Burgemeester en wethouders hebben op 18-6-2015 een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ontvangen voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verplaatsen
van een woonhuis en garage. De aanvraag gaat over Ringdijk BP 14. De aanvraag is gere-
gistreerd onder nummer Z-2015/034104.

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met
de bijbehorende bijlagen goed te lezen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet
namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop
attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning
voordat deze onherroepelijk is. Meer informatie hierover treft u aan in bijgaande brochure
"Een omgevingsvergunning ontvangen".

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken
en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend
voor de volgende activiteiten:

∂ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Overige toestemmingen en voorzieningen
Voor het realiseren van uw project heeft u naast de omgevingsvergunning nog andere toe-
stemmingen en/of voorzieningen nodig. Hierover hebben wij u in een eerder stadium geïn-
formeerd. Zonder deze toestemmingen en/of voorzieningen is realisatie van uw project niet
mogelijk.

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag
voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de in-
dieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te ko-
men. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ont-
vankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een
goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aan-
vraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

R.M. Gratama
Vergunningmanager/ WABO
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: ……………
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Bijlage -  3 gewaarmerkt(e) document(en)
-  Onderdelen behorende bij de omgevingsvergunning
-  Brochure "Rechtsmiddelen"
-  Brochure "Een omgevingsvergunning ontvangen"
-  Formulier start bouwwerkzaamheden
-  Formulier einde bouwwerkzaamheden

Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is ge-
legd beroep (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) instellen bij de rechtbank Amsterdam Sector
Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hier zijn kosten aan verbonden. Beroep is alleen
mogelijk door degenen die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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Formulier start bouwwerkzaamheden

Gemeente Amstelveen
Afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving
Postbus 4
1180 BA  Amstelveen
wabo@amstelveen.nl

Wij verzoeken u om minstens twee dagen voordat u begint met de werkzaamheden con-
tact op te nemen met de gemeente Amstelveen. Dat kunt u doen door dit formulier op te
sturen aan bovenstaand adres.

Soort aanvraag Omgevingsvergunning
Projectomschrijving afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verplaatsen van

een woonhuis en garage
Activiteiten Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Locatie Ringdijk BP 14
Zaaknummer toezicht-
dossier

HIERBIJ MELD IK DAT DE WERKZAAMHEDEN DIE
HOREN BIJ DE VERGUNNING ZULLEN BEGINNEN
OP

Datum start werkzaamheden

Datum ondertekening
formulier

Handtekening
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Formulier einde bouwwerkzaamheden

Gemeente Amstelveen
Afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving
Postbus 4
1180 BA  Amstelveen
wabo@amstelveen.nl

Wij verzoeken u om uiterlijk op de dag van de beëindiging van de werkzaamheden dit
schriftelijk te melden aan de gemeente Amstelveen. Dat kunt u doen door dit formulier op
te sturen aan bovenstaand adres.

Soort aanvraag Omgevingsvergunning
Projectomschrijving afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verplaatsen van

een woonhuis en garage
Activiteiten Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Locatie Ringdijk BP 14
Zaaknummer toezicht-
dossier

Let op! Alleen invullen als de bouwwerkzaamheden gaan over nieuwbouw.

GEGEVENS OVER NIEUWBOUW

Betreft het nieuwbouw van
één woning? Geef het soort

woning aan

Huurwoning Koopwoning

Gaat het om nieuwbouw van
meer dan één woning?

Vul dan aan of voeg een
bijlage toe

Straat en huisnummer Huur Koop
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HIERBIJ MELD IK DAT DE WERKZAAMHEDEN DIE
HOREN BIJ DE VERGUNNING ZULLEN EINDIGEN
OP

Datum einde werkzaamheden

Datum ondertekening
formulier

Handtekening


