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Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over de ontvangst van de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gebruiksruimte ten behoeve van
een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan Mosbroekseweg 4 te Waalre.

Ingekomen bouwplan
Op 26 september 2016 ontvingen wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor het wijzigen van een gebruiksruimte ten behoeve van een kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang aan Mosbroekseweg 4 te Waalre. Wij sturen u hierbij deze
aanvraag toe op grond van artikel 3.11 lid 1 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna Wabo).
Waarom zenden wij deze aanvraag toe
De aanvraag bevat een activiteit waarvoor van u een verklaring van geen
bedenkingen is vereist. De aanvraag gaat namelijk over het wijzigen van het

gebruik in afwijking van het bestemmingsplan buiten de bebouwde kom. Voor een
dergelijke afwijking is een procedure vereist als bedoeld in artikel 2.I2,lid 1, onder
a, sub 3, van de Wabo.
De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als u een verklaring afgeeft
als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. De verklaring kan slechts worden verleend of
geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

Vervolgstappen
Binnenkort de gebruikelijke uitgebreíde procedure worden voortgezet. Nadat alle
voorbereidende handelingen zijn doorlopen, zal het plan aan uw raad worden
voorgelegd voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
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Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

de secretaris,

eester,

.W. Brenninkmeijer

drs. J.W.F.

Bijlage: aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende stukken
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