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Geachte raad,
Tot mij wendde zich de liever J.L.M. Van Gog, in deze mede handelend namensme.vrouw (^i,M.S. Relou1 en de heer..}-1.A,. van Gog, allen wonend(„ te (5763 1'13) Milhee .e,
aan de Laren 4a, te dezer zake domicilie kiezende te Middelharnis aan de Oostelijke Ach
terweg no. 82, ten kanlclre val-„ rrar. J. van Groningen, advocaat,
Cliënten hebben kennis gcr t)men vaan het momenteel ter itti ^:^agc liggende orl(werj:+bestemmingsplan "Gemest-I:Elakel Buitengebied 2010". De wijze, waarop daarin liet la .r
ceel Laren 4 - 4A wordt beslc..md hceii cliënten doen besluiten l.c>i het indienen van een
zienswijze
Op grond van de planregels 's ter plaatse van het perceel één bedrijfswoning reet r:lin•.
en bijbouwen toegestaan. Dtiarni..e wordt voorbij gegaan aan liet thans reeds aan xezjt_l,
zijn van twee bedrijfswoningen., waarvoor bij besluit van 25 april 1978 bornvverga.tnnityg
is verleend. Op de lij de bouwvergunning behorende tekeningen volgt duidelijk, clctl.
sprake is van twee v+c>ning;el^. NNlu do bouwvergunning onherroepelijk is, kan daarvan
niet worden geabstraheerd.

liet wegbestemmen van
node niet. z al

een f,c,+, tjr^v rl'. waarvan vaststaat dat hei in de komende planpi:verdwijnen- is niet Ioege^taan. V oorts zijn de w o ningen function eel va n de

a

Dr„ H011 on der AcIvPCat(j i in u h tnrb'1. .^41• 1n, i Uo h. r.. d.;h Nero u,ot:a:ha rl met itr'rMl+, tr it.il^^nAnr k ctiiNhr, in f.lr„I 11uRerider fIrIvVxa.l i ur, E4. V. st 49p lt lh irk•^u2rki,l hi fr1.'
MiUdolhirii & ar, noaschrnv.art in hel >1^nilaL•in.d^^:e^•^ ^ v,r:ur 111..f4437rl-i Ct. Allr wrvlMYr]ilmhnunn vu lrrhln vrtc-riL 1t kraC^trtc{uc 4e'v .o karnct, g Ii tfnt.Írk'J FI<pl7.Flrgl^Iiutr^I-F.,
AQVGC iO A.V. (la lraV rijn van la.:,p>Inulna vla aal' rat: ruumr.;ijdr. rc:reNraId rrlgemrmr v0orw&:Irde11, WA41I1+1 iir.•Pl Ik1P0r10n13 Vrltt, Qlinil^rahe4fI tf(l
gr1113^^iPir Milt Ii
Nedrrlilnd8 recht van lgnptd;:Cinf3 m. vnrldnnrfl 4n r.lc ri c,tea
Im rrott^iliti t rlhGGUeI rI fr', JCVOt' p Jti rei;htrrr i5 ri8nljilwt. cil. q @rzn J4grW:i9lKjr.ri zijn 'U Sn rt5;gfiM? S+n £^u^
vrrhrllge'n oo www.nenhonatitirr.nl
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bestemming verbonden en kunnen ze niet worden gemist voor de exploitatie van cie
edelpelsdierenhouderij. In zoverre dienen de woningen positief te worden bestemd.
Cliënten verzoeken Li de ^^l:ttÁregels. zo nodig in combinatie met Je verbeelding, zo i: iá
te passen, dat ter plaatse vin hel perceel Laren 4
4A twee bedrijk woningen ijtt to*.
gestaan.
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