
  

Routingformulier 
Voor hulp bij invullen van de inhoud, ga naar 

de invulwijzer:  

http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/Templates/

Invulwijzer%20BW%20voorstellen.docx 

 

Nummer:  

602420 

 

Onderwerp:  

Beantwoording zienswijze en verlenen projectomgevingsvergunning 

voor de realisering van drie woningen aan de Nedereindseweg 

tussen 405 en 407. 

 

Beslispunten:  

1. Gelet op het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo 

conform bijgaande beschikking met bijbehorende ruimtelijke 

onderbouwing, een projectomgevingsvergunning verlenen voor 

de realisering van drie woningen aan de Nedereindseweg tussen 

405 en 407 (nieuwe nummering 405 A t/m C); 

2. De zienswijze op de ontwerpvergunning beantwoorden conform 

bijgaande Notitie beantwoording zienswijzen; 

3. De indieners van de zienswijze met bijgevoegde brief op de 

hoogte stellen van de verleende vergunning. 

 

Samenvatting voor B&W-belicht:  

De ontwerpprojectomgevingsvergunning voor de realisering van 

drie woningen aan de Nedereindseweg tussen 405 en 407 (nieuwe 

nummering 405 A t/m C) heeft gedurende zes weken ter inzage 

gelegen voor zienswijzen. Hierop is één reactie binnengekomen van 

de bewoners van het naastgelegen perceel. Wat zij vooral aangeven 

is dat het bouwplan leidt tot vermindering van hun privacy. 

Voorgesteld wordt om de zienswijzen te beantwoorden conform 

bijgevoegde reactienota en na een zorgvuldige afweging van alle 

belangen de omgevingsvergunning te verlenen. Het bouwplan 

draagt bij aan de binnenstedelijke woningbouwopgave en de 

ruimtelijke kwaliteit van het nu braakliggend perceel zal verbeteren 

door het bouwen van de woningen. De omgevingsvergunning wordt 

gedurende zes weken ter inzage gelegd voor beroep bij rechtbank 

Midden Nederland. 

 

 

Afdeling 

Ruimtelijk Domein - Projecten en 

Accountmanagement 

 

Behandelend ambtenaar 

Ingeborg Zeeuw, de 

 

Naam portefeuillehouder 

P.W.M. Snoeren 

 

Openbaar/ niet openbaar 

Openbaar  

 

Geplande datum behandeling B&W  

30 augustus 2016 

 

Eventuele fatale termijn 

 

Info raad/behandelingsverzoek presidium  

 

 

Raadsbehandeling geheim/niet geheim 

 

Middelen/ dekking 

 

 

Akkoord concerncontroller 

Zie proces 

Akkoord leidinggevende  

Zie proces 

Secretaris: akkoord/ niet akkoord/ bespreken 

Opmerking: 

 

Burgemeester en wethouders  B W W W W 
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Bespreken 

 

     

Akkoord 

 

     

Vergadering B & W d.d.   nr.:    

Akkoord met voorstel/beslissing: 

 

Deponeren archief:   Datum:    Paraaf: 

 
  


