BIJLAGE 1
Voorgeschiedenis inzake bouwaanvraag 2005:
Utrechtseweg 245
1213TR Hilversum
01-07-2005
Indiening aanvraag vergroten van het woonhuis. Vergroting van woning van inhoud ca. 390m3 naar
597m3. (op 1,50m'+ gemeten)
03-11-2005
Zienswijze op bouwplan
22-11-2006
Verlening reguliere bouwvergunning voor het vergroten van het woonhuis en verlening van de
benodigde vrijstelling ex art. 19, lid 1 WRO.
01-05-2007
Beslissing op bezwaar tegen bouwvergunning Utrechtseweg 245: bezwaarschrift wordt conform het
advies ongegrond verklaard.
11-06-2007
Indiening beroepschrift tegen het beslissing op bezwaar van het College B&W.
20-07-2007
Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening (schorsing van bouwvergunning) door de
voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam. Geen uitspraak in hoofdzaak vanwege onduidelijkheid
over de vraag of voor een zeer gering gedeelte op grond van Utrechtseweg 247 zal worden gebouwd.
25-07-2008
Uitspraak Rechtbank Amsterdam: vernietiging van beschikking van de beslissing op bezwaar van
01-05-2007 en opdracht om een nieuw besluit op het bezwaarschrift te nemen. De rechtbank oordeelde
dat de beslissing op het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning uitgebreider diende te worden
gemotiveerd en moet dus opnieuw op het bezwaar van eisers beslissen. De bouwvergunning dient te
worden gehandhaafd.
30-09-2008
Nieuwe beslissing op bezwaar: ongegrond
21-01-2010
Uitspraak rechtbank, beroep ingesteld door Steenbrink, wordt ongegrond verklaard.
18-02-2010
Hoger beroep tegen uitspraak rechtbank
10-11-2010

Uitspraak RvS: in de beschikking van 30-09-2008 is niet voldoende ingegaan op een contra-advies van
architect Hartkamp. De eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam d.d. 21-01-2010 wordt
vernietigd en het ingestelde hoger beroep wordt gegrond verklaard.
05-04-2013
Besluit gemeente Hilversum tot het intrekken van de op 21-11-2006 verleende bouwvergunning voor het
vergroten van de woning en weigering van de op 01-07-2005 aangevraagde bouwvergunning.
16-05-2013 beroep buren
27-06-2013
Indiening (pro forma) beroepschrift aanvrager bij Rechtbank Gelderland.
05-12-2013
Uitspraak Rechtbank Gelderland tav beroep buren: verklaart het beroep niet- ontvankelijk. Eisers hebben
geen procesbelang bij een beoordeling in rechte van hun beroep.
05-12-2013
Uitspraak Rechtbank Gelderland: beroep aanvrager ongegrond
15-01-2014
Indiening hoger beroepschriften door aanvrager en buren tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland.
Hierbij wordt aangevoerd dat er een voorlopig positief welstandsadvies is afgegeven door de
welstandscommisiie.
09-10-2014
Uitspraak RvS: bevestigt de aangevallen uitspraak door de rechtbank d.d. 05-12-2013? (verg. 2006).
Beroepen ongegrond.
04-01-2015
nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
05-11-2014:
verzoek om handhaving
05-01-2015
besluit afwijzen verzoek om handhaving.
06-02-2015:
bezwaarschrift weigering handhaving
26-05-2017
besluit op bezwaarschrift weigering handhaving: bezwaar gegrond verklaard
29-06-2017
besluit tot opleggen last onder dwangsom ter verwijdering van de aanbouw of indienen ontvankelijke
bouwaanvraag

30-06-2016
dagvaarding civiele rechter i.v.m. uitspraak eigendomssituatie.
04-10-2017
uitspraak civiele rechter:
erfdienstbaarheid I als ingetrokken beschouwd; erfdienstbaarheid II bestaat niet meer;
grensoverschrijdende bouw: voor recht verklaard;
veroordeling in vergoeding schade voor grensoverschrijdende bouw.
19-10-2017
besluit gemeente tot intrekken last onder dwangsom. Voldaan aan last onder dwangsom (aanvraag
ingediend, concreet zicht op legalisatie).

