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Steenbergen, 1 juli 2016
Geachte heer

,

Wij hebben op 8 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit
aanleggen of veranderen’ ontvangen. Hierin vraagt u toestemming voor het aanleggen van
een in- en uitrit op het perceel nabij Oostgroeneweg 8, 4671 BL te Dinteloord. Uw
aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ZK16002670. Hieronder treft u onze
beslissing op uw aanvraag aan.
Beslissing
Wij hebben uw aanvraag getoetst en, gelet op artikel 2.2 en 2.18 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV), besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

Opmerking
Deze inrit zal door de gemeente, tegen betaling, worden aangelegd (altijd in
overleg en in opdracht van de gemeente). U dient hiervoor contact op te nemen met de
heer A. Neelen van de gemeente Steenbergen op telefoonnummer (0167) 543 460. De
kosten voor de uitvoering van de inrit komt op een bedrag van circa € 775,00. In verband
met de werkende breedte van de inritbanden wordt de breedte van de inrit geen 4,00 meter
maar 3,90 meter.
Overwegingen
Artikel 2:12 van de APV schrijft voor dat het verboden is zonder vergunning van het college
een uitweg te maken naar de weg. Het derde lid van dit artikel geeft aan dat een
vergunning kan worden geweigerd in het belang van:
a. de bruikbaarheid van de weg;
b. het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
c. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
d. de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

i.a.a.: Aanvr,

Beheer (AN), ONDfin, PUBverg (MM)

De aanvraag is op bovenstaande onderdelen beoordeeld en er zijn geen redenen om de
vergunning te weigeren.
Op basis van het voorgaande zijn wij bereid de door u de vraagde
omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ te verlenen.
Bij besluit behorende documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als zodanig
gewaarmerkt:
- e1601836, aanvraag formulier omgevingsvergunning;
- BEM1603132, situering in- en uitrit.
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de
gevraagde omgevingsvergunning.
Publicatie
De verlening van de vergunning publiceren wij op de gemeentelijke website
www.gemeente-steenbergen.nl, onder Bekendmakingen.
Legeskosten
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn in 2016 €126,- legeskosten
verschuldigd. U ontvangt binnenkort een factuur voor de betaling van deze leges.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer (0167) 543

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Medewerker vergunningen

.

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.

