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Afdeling Opgesteld door Portefeuillehouder 

Externe Dienstverlening S.Claeys P. Ploegaert (Verg.) 
C. van de Vijver (BAG) 

Datum Bevoegdheid van Publicatie Fin. consequentie 

11 mei 2016 College Vergunning : 	Ja 
BAG-objecten : Nee Nee 

Onderwerp Voorstel om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee koppelvilla's op het 
adres Sterntjeslaan 10+10A te Cadzand (UV-2016013). 
Voorstel tot het afbakenen van een verblijfsobject en het toekennen van een nummeraanduiding. 

Juridische 
grondslag 

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning: Artikel 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo. 
Voor het BAG-object en de nummeraanduiding: Artikel 3, leden 2, 3 en 5 van de verordening 
"Naamgeving en Nummering Sluis 2011" 

Toelichting ... 

Advies ingewonnen bij: 	 • 

Soort advies 	Adviseur 	Resultaat advies Toelichting advies 

adressering 	door! Afdeling 	OEV 	-1 Nieuwe VBO's en; • BAG (altijd !) 	
I
1 vastgoed 	■ NA's (nr.aanduid.) i 

! 
I 

Toets 	ruimtelijke 
1 

Planologie 	I Voldoet 	aan 
ordening 	1.(Sandra) 	1 bestemmingsplan 
Advies 	welstand I Welstandcomm. 	Niet 	strijdig 	met 
le 	 i DSL 	 ! Welstandscriteria 
Advies 	; Bouwtechnisch 	' Voldoet 	aan 
Bouwbesluit 	1 (Maud) 	 BB/BV 	met 

1 voorwaarden 

Besluiten om de twee nieuwe woningen als i 
verblijfsobject af te bakenen en hieraan dei 

: adressen Sterntjeslaan 10 en 10 met 
l' huisletter A te Cadzand toe te kennen met 
1 bijbehorende postcode 4506 JM. 

, I 
i 

I 
i 

Advies Besluiten 	om 	een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van twee 
koppelvilla's op het adres Sterntjeslaan 10 te Cadzand. 

Besluiten om de twee nieuwe woningen als verblijfsobject af te bakenen en hieraan de 
adressen Sterntjeslaan 10 en 10 met huisletter A te Cadzand toe te kennen met 
bijbehorende postcode 4506 JM. 

Besluit genomen door: 
Afdelingshoofd Externe 
Dienstverlening 

Datum: 	1 8 MEI 	2015 Paraaf: , 
a" 

.0 

Besluit: conform advies / beslissing-(~44414-iftg) 

Toelichting beslissing: 
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