
BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING HOGEVEENSWEG NABIJ 1A0 TOT EN 

MET 1A23 BONTEBOK 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen maken bekend, dat zij een 

omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteit bouwen (artikel 2.1 eerste lid 

onder a Wabo) en de activiteit gebruiken van gronden in strijd met bestemmingsplan 

(artikel 2.1 eerste lid onder c Wabo). De omgevingsvergunning betreft het bouwen van 

een opslagcontainer op de locatie Hogeveensweg nabij 1 a 0 tot en met 1 a 23 Bontebok 

(recreatiepark “De  Wâldfinne”). Het besluit is voorbereid met de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.10 Wabo.  

 

Ter inzage  

De vergunning alsmede de daarbij behorende stukken liggen van 4 september 2015 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.  

 

Het gemeentehuis is op werkdagen zonder afspraak geopend van 08:30 – 13:00 uur. 

Daarnaast kunt u een afspraak maken op elke werkdag tussen 14.00 en 16:00 uur. 

Tevens zijn de stukken digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijke plannen  

(NL.IMRO.0074.OVHogeveenswBB-VG01). 
 

Beroep  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bij de rechtbank 

Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN beroep 

instellen. De beroepsprocedure staat in principe alleen open voor belanghebbenden die 

tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben 

ingediend of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest. 

 

Voorlopige voorziening  

Degene die tijdig een beroepschrift indient, kan tevens een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrecht van de 

rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN. 

 

U kunt ook digitaal een beroep/verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

voornoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 

wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 

voor de precieze voorwaarden. 

Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening is een griffierecht 

verschuldigd. De griffier zendt u hiervoor een rekening. 

 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1342755

Aanvraagnaam Plaatsen van een berging

Uw referentiecode -

Ingediend op 13-06-2014

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Plaatsen van een berging/zeecontainer voor maaimachine

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen n.v.t.

Bijlagen n.v.t. of al bekend n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Heerenveen

Bezoekadres: Crackstraat 2
8441 ES  Heerenveen

Postadres: Postbus 15000
8440 GA  HEERENVEEN

Telefoonnummer: 0513-617617

Faxnummer: 0513-617475

E-mailadres algemeen: vergunningen@heerenveen.nl

Website: www.heerenveen.nl

Contactpersoon: Dienst Publiek en Veiligheid
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2013.01 Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Burgerservicenummer  
 
 

Geslacht Man
Vrouw
Niet bekend

Voorletters  
 
 

Voorvoegsels  
 
 

Achternaam  
 
 

2 Verblijfsadres

Postcode  
 
 

Huisnummer  
 
 

Huisletter  
 
 

Huisnummertoevoeging  
 
 

Straatnaam  
 
 

Woonplaats  
 
 

Adres  
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3 Correspondentieadres

Adres  
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Formulierversie
2013.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

Identificatienummer gemeente 0074

Statutaire naam VVE De Wâldfinne

Handelsnaam VVE De Wâldfinne

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters I

Voorvoegsels van den

Achternaam Broeke

Functie voorzitter VVE

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 1814HG

Huisnummer 3

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Fontein Verschuirstraat

Woonplaats Alkmaar

4 Correspondentieadres

Adres Fontein Verschuirstraat 3

1814HG Alkmaar
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Adres

Postcode 8415AE

Huisnummer 1

Huisletter A

Huisnummertoevoeging 0

Straatnaam Hogeveensweg

Plaatsnaam Bontebok

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Plaatsen van een berging/zeecontainer voor maaimachine

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

6

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee
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7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

rioolpomp

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

stallen van een maaimachine

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding staal donkergroen

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren staal donkergroen

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking staal donkergroen

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

-
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10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplan voorziet niet in een mogelijkheid tot het
bouwen van een berging t.b.v. algemeen gebruik VVE

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

rioolpomp met toebehoren

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

berging/opslag van een maaimachine

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

VVE-terrein gebruiken voor het plaatsen van een berging
t.b.v. maaimachine

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

situatietekening_pdf situatietekening.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

13-06-2014 In
behandeling

vooraanzicht
berging_JPG

vooraanzicht
berging.JPG

Welstand 13-06-2014 In
behandeling

straatzicht_JPG straatzicht.JPG Welstand 13-06-2014 In
behandeling

vooraanzicht berging
vervolg_JPG

vooraanzicht berging
vervolg.JPG

Welstand 13-06-2014 In
behandeling

binnenzijde berging_JPG binnenzijde
berging.JPG

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

13-06-2014 In
behandeling

zijaanzicht berging
links_JPG

zijaanzicht berging
links.JPG

Welstand 13-06-2014 In
behandeling

zijaanzicht berging_JPG zijaanzicht
berging.JPG

Welstand 13-06-2014 In
behandeling

uitreksel KvK_pdf uitreksel KvK.pdf Anders 13-06-2014 In
behandeling
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