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Handelen in strijd met regels
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Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?
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Regels op grond van de provinciale verordening

| ~ Regels op grond van een AMvB
f j j Regels van het voorbereidingsbesluit
Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.
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Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.
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Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.
( 7 ) Is het beoogde gebruik tijdelijk van
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> Vul hieronder

gebruik

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?
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Hoeveel maanden duurt het
gebruik?

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?
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Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?
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Geef aan waarom en de mate
waarin wordt afgewek en van het
exploitatieplan.
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omgevingsvergunning activiteit
planologisch strijdig gebruik
Steenbergen, 16 juli 2015
Geachte heer

Wij bevestigen de ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit
'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Hierin vraagt u toestemming voor het
recreatief gebruiken van een bunker aan de Zuid Groeneweg ong, te De Heen.
Uw aanvraag is bij ons ingekomen op 7 juli 2015 en ingeschreven onder nummer
ZK15000714. Wij zijn bevoegd om op uw aanvraag een beslissing te nemen.

Tijdelijk

\

Op het aanvraagformulier heeft u bij de vraag 'Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?'
'nee' ingevuld. Onze inschatting is dat het niet mogelijk is om voor recreatief gebruik van
de bunker een 'permanente' vergunning te verlenen. Wel zijn er wellicht mogelijkheden om
mee te werken aan tijdelijk recreatief gebruik van de bunker.
Daarom stellen wij u in de gelegenheid om uw aanvraag op dit punt aan te passen. U zal
dit op het formulier moeten aanpassen en het aangepaste blad met daarop de dagtekening
en uw handtekening naar ons toe moeten sturen.
.
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Volledigheid
Wij hebben uw aanvraag inmiddels voor een gedeelte op volledigheid getoetst. Op het
formulier ontbreekt uw relatie met de bunker en daarmee uw belang. Om een aanvraag om
een omgevingsvergunning in te dienen moet u belanghebbende, zoals bedoeld in de
Algemene wet bestuursrecht, zijn.
Verder wijzen wij u er op dat wanneer u een vergunning voor 'tijdelijk' gebruik aanvraagt u
de tijdelijkheid ook moet aantonen. U moet daarvoor documenten en een onderbouwing
overleggen, waaruit blijkt dat het gebruik van tijdelijke aard is.

Termijn
Wij geven u de mogelijkheid om het aanvraagformulier aan te passen en de nodige
informatie bij ons aan te leveren vóór 27 juli 2015. Als wij binnen deze termijn niets van u
ontvangen zullen wij uw aanvraag zoals u die nu heeft ingediend in behandeling nemen en
daar een besluit op nemen.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mij via nummer 0167 - 543 429.
Hoogachtend,
namens burgemeester en/^êthouders van Steenbergen,

A. Bedaf
Medewerker vergunningen
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GEBRUIKSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1.

Akkermans leisure S golf, gevestigd te Heense Molen, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de
hierna te noemen: 'Akkermans";

en
2.

gevestigd te De Heen, hierna te noemen: 'Van Dijk.

In overweging nemende dat:
een ontsnappinggspel in de bunker wil maken en hier voor een vergunning bij de
Gemeente Steenbergen aan wenst te vragen.

V E R K L A R E N T E ZIJN O V E R E E N G E K O M E N A L S V O L G T :

Artikel 1
geeft in gebruik aan Akkerma
een ontsnappingsspel te realiseren.

er aan de Zuid Groeneweg te De Heen om hierin

Artikel 2
2.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op 1 mei 2015 en zal
telkens met één jaar verlengd worden
2.2 Indien een van de ondergetekenden de overeenkomst op wenst te zeggen dient dit 6 maanden
voor einde van de huurperiode met aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden bij de andere
partij.
2.3 Bij beëindiging van de overeenkomst dient de bunker weer in de 'oude' staat opgeleverd te
worden.

Artikel 3
3.1 De vergoeding voor het gebruik van de bunker bedraagt
3.2
zal aan het einde van ieder kalenderjaar het totale aantal deelnemers doorgeven aan
waarna deze een factuur aan Akkerm
en.
In de huurprijs is opgenomen:
- het gebruik van de bunker
- de toegang over de sloot via een bruggetje
- de toegang over het pad van de brug naar de bunker

Paraaf

Paraaf

Artikel 4
4.1 Deelnemers aan het ontsnappingsspel wordt meegedeeld dat zij niet door de gewassen mogen
lopen en binnen een straal van 3 meter om de bunker dienen te blijven.
4.2 Er kan schade aan gewassen ontstaan.
zal er alles aan doen om dit tot een minimum
te beperken.
4.3 De toegang tot de bunker is via een door
aangewezen pad.
4.4
is verantwoordelijk voor het onderhoud en gebruik van de brug

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te De Heen op 23 juli 2015

Akkermans leisure Ã golf

Paraaf Akkermans leisure S golf..:

