~atwijk
W eigering omgevingsvergunning
Zaaknummer 2011-016306

1. Inleiding
Op 5 augustus 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van de heer
W. Havelaar voor het plaatsen van een antenne topbuis op het flatgebouw op het·perceel Troelstrastraat 66
te Katwijk. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Katwijk, sectie C, nummer 03972.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:
1.
Bouwen als bedoeld in artikel2.1lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
2. Strijdig gebruik gronden/bouwwerken met bestemmingsplan als bedoeld in artikel2.1lid 1c van de
Wabo.
2.

Procedureel

Bevoegd gezag
Gelet op de projectomschrijving en op artikel2-4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op
de aanvraag te beslissen.

2.1

2.2 Ontvankelijkheid
Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij
bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende waren om de aanvraag in behandeling te
nemen. De aanvrager is daarop bij brief van 16 augustus 2011 in de gelegenheid gesteld om aanvullende
gegevens aan te leveren. Deze zijn op 25 augustus 2011 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn met negen
dagen opgeschort.
De aanvraag en de latere aanvulling bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.

2.3 Voorbereidingsprocedure
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 van de Wabo.

3· Besluit
Gelet op artikel2.1 van de Wabo besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.
Wij weigeren de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte stukken:
1.
aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. set tekeningen en bijlagen, bestaande uit drie pagina's op A4-formaat en twee pagina's op
As-formaat.
In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage zijn de op de activiteiten betrekking
hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van dit besluit.

