
Ontwerpbesluit lichte bouwvergunning  
 
Kenmerk: LB-2009-0041 
 
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Heemskerk; 
 
gelezen het verzoek van N.A.M. Limmen, Voorweg 6, ingekomen op 11 december 2009, om vergunning 
voor het plaatsen van een zorgunit op het perceel kadastraal bekend Gemeente Heemskerk, sectie E 
nummer 1948, plaatselijk bekend Voorweg 6A in Heemskerk; 
 
gelet op artikel 40, lid 1 van de Woningwet; 
 
overwegende:  
    
dat het verzoek om lichte bouwvergunning op 11 december 2009 is ontvangen; 
 
dat het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp 2009; 
 
dat het bouwplan in strijd is met de bepalingen van dit bestemmingsplan; 
 
dat het verzoek om lichte bouwvergunning wegens strijd met het vigerende bestemmingsplan, 
overeenkomstig artikel 46, lid 3 van de Woningwet mede is gezien als verzoek om ontheffing; 
 
dat de termijn van 6 weken als genoemd in artikel 46, lid 1 van de Woningwet, ingevolge het derde lid van 
dat artikel niet van toepassing is; 
 
dat aan het bouwplan kan worden meegewerkt nadat ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 3.22 van 
de Wet ruimtelijke ordening; 
 
dat wij hebben besloten de ontheffingsprocedure in gang te zetten, omdat het bouwplan ruimtelijk gezien 
acceptabel is gezien de tijdelijkheid en de medische noodzaak;   
 
dat voldaan wordt aan de tijdelijke behoefte van de voorziening;  
 
dat daarbij de in artikel 3.24 van de Wet ruimtelijke ordening juncto de in afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht beschreven procedure is gevolgd; 
 
dat deze procedure op grond van het bepaalde in artikel 46, lid 4, van de Woningwet ook is gevolgd voor 
de aanvraag om lichte bouwvergunning; 
 
dat het ontwerp-besluit tot het verlenen van de ontheffing en tijdelijke lichte bouwvergunning met ingang 
van 18 maart 2010 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, tijdens welke periode schriftelijke of 
mondelinge zienswijzen bij ons college naar voren konden worden gebracht; 
 
dat gedurende deze periode geen zienswijze kenbaar zijn gemaakt;  
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dat op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 1, sub a,  van de Woningwet het tijdelijk bouwplan niet ter 
advisering is voorgelegd aan de Stichting Welstandszorg Noord-Holland; 
 
dat het bouwplan voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde voorwaarden en kwaliteitseisen; 
 
dat het bouwplan voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening voor zover het betreft de voorschriften 
van stedenbouwkundige aard;  
 

B E S L U I T E N: 
 
Aan N.A.M. Limmen:  
1. tijdelijk ontheffing te verlenen van de vigerende bestemmingsplanvoorschriften met toepassing van 

artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening voor de periode van 5 jaar na aanvang van de 
bouwwerkzaamheden; 

2. lichte bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een zorgunit, als bovenbedoeld, met 
toepassing van artikel 45, lid 1 Woningwet voor de duur van 5 jaar na aanvang van de 
bouwwerkzaamheden, volgens de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
bouwtekeningen, overige bijlagen en voorwaarden. 

 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Heemskerk, 
 
 
 
Het hoofd van het bureau Vergunning en handhaving 
 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een 
bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders, 
Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar 
maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend. 
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: 
 
- uw naam en adres; 
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het 

besluit mee); 
- de redenen waarom u bezwaar maakt; 
- uw handtekening. 
 
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat 
vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
 


