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Steenbergen, 2 december 2015
Geachte heer/mevrouw,
Op 7 oktober 2015 hebben wij van u een aanvraag om een omgevingsvergunning met
activiteiten ‘Bouwen’ ontvangen. Hierin vraagt u toestemming voor het uitbreiden van de
woning gelegen op het perceel Blauwstraat 16, 4651 GC te Steenbergen. Uw aanvraag
is geregistreerd onder ZK15000984. Hieronder treft u onze beslissing op uw aanvraag aan.
Beslissing
Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben wij besloten de
door u bij ons ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit
Bouwen’ buiten behandeling te laten.
Ontvankelijkheid
De gegevens en documenten die u moet aanleveren bij uw aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten voldoen aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen
in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De in de Mor opgenomen gegevens en
documenten hebben wij nodig op uw aanvraag te kunnen toetsen aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.
Bij onze eerste toets op ontvankelijkheid is gebleken dat uw aanvraag niet voldoet aan de
voorwaarden zoals opgenomen in de Mor. In onze brief van 19 oktober 2015 hebben wij
u daarom aangegeven meer informatie nodig te hebben om uw aanvraag in behandeling te
kunnen nemen. In deze brief hebben wij aangegeven om welke gegevens en documenten
het precies gaat en hebben wij u tot 30 november 2015 de mogelijkheid gegeven om de
door ons gevraagde informatie bij ons aan te leveren.
Wij hebben de door ons gevraagde gegevens en document niet binnen de door ons
gegeven termijn van u ontvangen. Door het ontbreken van de door ons gevraagde
gegevens is niet voldaan aan de daarvoor geldende indieningvereisten. Dat betekent dat
wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning niet verder in behandeling kunnen nemen.
Het besluit dat wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning niet verder in behandeling
nemen moeten wij binnen 4 weken, nadat de termijn voor het indienen van aanvullende

gegevens en documenten is verstreken, aan u bekend maken. De bekendmaking van ons
besluit vind plaats met deze brief.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.
Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht,
om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).
Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.
Publicatie
Het besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten publiceren wij op de gemeentelijke
website www.gemeente-steenbergen.nl, onder Bekendmakingen.
Afsluiten procedure
Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze
procedure af en archiveren wij dit dossier.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

L.J.P.M. Koenraadt
Medewerker vergunningen
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