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Beste dames/heren,

Op 24 januari 2019 zijn er door C. van Rooij een aantal vragen gesteld inzake de status van het
bouwwerk aan de Midbuulweg 8. In deze brief worden de gestelde vragen vermeld en beantwoord.
Vragen & Antwoorden
1: Waarom zijn de hekken deels op het fietspad geplaatst?

•

Betreft een tijdelijke noodmaatregel omdat er mogelijk sprake is van instortingsgevaar;
o Door het stutten van de voorgevel van de langgevelboerderij moest ook een deel van
voetpad / fietspad worden afgezet;

2: Betreft het een monumentaal pand?

•

Nee, het betreft geen gemeentelijk - en/of rijksmonument;
o Dit object is wel een beeldbepalend pand;

3: Is het college voornemens om te handhaven wanneer sprake is van een gevaarlijke constructie met het
risico op instorting c.q. is er reeds sprake van een gevaarlijke constructie met het risico op instorten van
het bouwwerk?

•
•
•

Omdat de gevraagde spoedeisende maatregelen zijn genomen, en de afspraken zijn nagekomen,
biedt handhaving vooralsnog geen meerwaarde;
Het risico op instorting is geminimaliseerd door de (genomen) tijdelijke maatregel;
Er is geen aanleiding tot nadere handhaving gezien voorstaande passende noodmaatregelen en
de reeds aangevraagde omgevingsvergunning voor sloop;

4: Wat is de formele status van de plannen t.a.v. het bouwwerk? Wordt het gesloopt en zo ja, binnen
welke termijn?

•

Er is een sloopvergunning d.d. 12 januari 2019 aangevraagd en op 25 februari 2019 verleend.
Na de beroepsprocedure van deze vergunning gaat initiatiefnemer slopen.

•

Initiatiefnemer dient binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de sloopvergunning
een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen om gebruik te kunnen maken van de
herbouwregeling. Wij staan positief ten opzichte van een herbouwvergunning.
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Met vriendelijke groet,
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