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Toelichting besluit 
   
   

Advies de raad vragen om conform bijgevoegd raadsvoorstel te besluiten tot: 
1.    afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 
het realiseren van 2 woningen op de locatie Botterstraat 6a te Huizen 
2.    het omzetten van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar 
een definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen 
zijn 
        ingediend en het plan ongewijzigd is; 
3.    dat er geen exploitatieplan hoeft worden vastgesteld. 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Er is een omgevingsvergunning Bouwen en  Ruimtelijke 



afwijkingsprocedure aangevraagd voor het bouwen van 2 woningen op 
de locatie Botterstraat 6a te Huizen. 
Kortheidshalve wordt voor meer informatie verwezen naar het 
bijgevoegde raadsvoorstel.  
  

   
   

Kaders  •    Bestemmingsplan Dorp vastgesteld door de gemeenteraad op 8 
november 2012. 
•     Artikel 2.1, 1e lid, sub c juncto artikel 2.12, 1e lid, sub a onder 3 van de 
Wet 
      Algemene  bepalingen Omgevingswet (Wabo) (uitgebreide procedure). 
•    Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
•    Besluit Ruimtelijke ordening (Bro) 
  

   
   

Doel/beoogd effect  Het procedureel mogelijk te maken een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het realiseren van 2 woningen met toepassing van de uitgebreide 
afwijkingsprocedure op grond van de Wabo. Hiervoor is een verklaring van 
geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Zie voor meer informatie 
het bijgevoegde raadsvoorstel. 

   
   

Argumenten Zie het bijgevoegde raadsvoorstel 

   
   

Kanttekeningen  Zie het bijgevoegde raadsvoorstel  

   
   

Alternatieven  U stelt zich op het standpunt dat het project vanuit Ruimtelijk oogpunt niet 
aanvaardbaar is en stelt de raad voor om de benodigde verklaring van geen 
bedenkingen niet af te geven. De gevraagde aanvraag 
Omgevingsvergunning moet worden geweigerd.  

   
   

Financiën Niet van Toepassing 

   
   

Participatie Het participatie proces is juist uitgevoerd. Dit is de conclusie die getrokken 
is in samenspraak met de omwonenden en de initiatiefnemer. De bewoners 
hebben tevens aangegeven in te stemmen met het bouwplan. Ook hebben 
zij ook het vertrouwen uitgesproken in de naleving van de afspraken. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bijgevoegde raadsvoorstel. 
  

   
   

Communicatie Nadat de gemeenteraad heeft besloten tot afgifte van de ontwerp verklaring 



van geen bedenkingen wordt het besluit en de daarbij behorende ontwerp 
omgevingsvergunning ter visie gelegd. Gedurende 6 weken is er dan 
gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Bekendmaking van de ter 
visielegging vindt plaats in het nieuwsblad voor Huizen, de Staatscourant 
en op de gemeentelijk website.  

   
   

Uitvoering en evaluatie Zie concept raadsvoorstel 

   
   

Geheimhouding Niet van Toepassing. 

   
   

Mede geadviseerd door Beleidsadviseur planning en control beleid en beheer 

   
   

Bijlagen 1. raadsvoorstel 
2. raadsbesluit  
3. ruimtelijke onderbouwing + bijlagen 
4.ontwerp omgevingsvergunning 
5.participatie 
  

 




