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Zaakdetails

Zaaktype 'Melding > Melding (Squit)'

Zaaknummer:

Status extern Ontvangen

Status intern Ontvangen

Urgent Nee

Verantwoordelijke VTHTHBO Bestaande bouwen meldingen

Vertrouwelijkheidaanduiding Beperkt Openbaar

Indiener

Contactgegevens indiener

Kanaal Overige

Omschrijving 06 Anders m bt bouw en wonen

Toelichting melder: Het betreft de aanleg van een kunstgrasveld binnen het 
bestemmingsplan Haarzuilen waarop de bestemming rust agrarisch gebruik. Het 
kunstgrasveld is aangelegd in het agrische deel van bouwkavel nr 5. in Haarzicht. Binnen 
de bouwkavel nr 5 valt een deel onder het BP Haarzuilen (agrarische bestemming) en een 
deel (het te bebouwen deel in het BP Haarzicht.

Toelichting

Melding

Aanvrager

Naam

Voornamen

Achternaam

Contactinformatie

E-mailadres

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer mobie

Melding
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Locatie

Straat Joostenlaan

Huisnummer 1

Postcode 3455SP

Stad Haarzuilens

Wijk

Identificatienummer 10

Naam Vleuten-De Meern

Buurt

Identificatienummer 3

Naam Vleuten

X-Coördinaat

Y-Coördinaat

Informatie

Anoniem Nee

Categorie MLDSQUIT

Categorienaam 07 Bouwen wonen

Subcategorienaam 06 Anders mbt bouw en wonen

Toelichting melder: Het betreft de aanleg van een 
kunstgrasveld binnen het bestemmingsplan Haarzuilen 
waarop de bestemming rust agrarisch gebruik. Het 
kunstgrasveld is aangelegd in het agrische deel van bouwkavel 
nr 5. in Haarzicht. Binnen de bouwkavel nr 5 valt een deel 
onder het BP Haarzuilen (agrarische bestemming) en een deel 
(het te bebouwen deel in het BP Haarzicht.

Omschrijving

Statussen
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Datum Status Door Toelichting

Gegevens van de melding 
succesvol verstuurd naar 
gemeente.

14-07-202015:59 Ontvangen

Gegevens van de melding 
geregistreerd als nieuwe zaak.14-07-202015:51 Geregistreerd

Algemeen

Kanaal Overige

Omschrijving 06 Anders m bt bouw en wonen

Toelichting melder: Het betreft de aanleg van een kunstgrasveld binnen het 
bestemmingsplan Haarzuilen waarop de bestemming rust agrarisch gebruik. Het 
kunstgrasveld is aangelegd in het agrische deel van bouwkavel nr 5. in Haarzicht. Binnen 
de bouwkavel nr 5 valt een deel onder het BP Haarzuilen (agrarische bestemming) en een 
deel (het te bebouwen deel in het BP Haarzicht.

Toelichting

Zaakniveau 1

Subzaak Nee

Zaaktypedetails

Melding > Melding (Squit)Omschrijving

Systeemcode MLDSQUIT

Versie 1.0

Doorlooptijd (werkdagen) 999

Vertrouwelijkheidaanduiding Beperkt openbaar

Publicatie indicatie Nee

Categorie P9.1 Melden

Startdatum geldigheid 09-04-2020

Datums

Registratiedatum 14-07-2020 15:51:42
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Startdatum 15-07-2020 00:00:00

Externe systemen

Systeemcode Zaaknummer

workspace://SpacesStore/197ef890-774b-4fl8-
a3d4-83165ec3a5clALFRESCO

Aanvullende gegevens

Naam Waarde

Emailadres
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Melding

Aanvrager

Naam

Voornamen

Achternaam

Contactinformatie

E-mailadres

Telefoonnummer thuis

Telefoonnummer mobiel

Melding

Locatie

Straat Joostenlaan

Huisnummer 1

Postcode 3455SP

Stad Haarzuilens

Wijk

Identificatienummer 10

Naam Vleuten-De Meern

Buurt

Identificatienummer 3

Naam Vleuten

X-Coördinaat

Y-Coördinaat
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Informatie

Anoniem Nee

Categorie MLDSQUIT

Categorienaam 07 Bouwen wonen

Subcategorienaam 06 Anders m bt bouw en wonen

Toelichting melder: Het betreft de aanleg van een 
kunstgrasveld binnen het bestemmingsplan Haarzuilen 
waarop de bestemming rust agrarisch gebruik. Het 
kunstgrasveld is aangelegd in het agrische deel van bouwkavel 
nr 5. in Haarzicht. Binnen de bouwkavel nr 5 valt een deel 
onder het BP Haarzuilen (agrarische bestemming) en een deel 
(het te bebouwen deel in het BP Haarzicht.

Omschrijving

Er zijn nog geen notities toegevoegd.

Let op: de gegevens van de indiener zijn niet geauthentiseerd en handmatig ingevoerd.

Aanspreeknaam

Titel heer/mevrouw

Initialen

Voornamen

Achternaam

Persoon

Nummer ander natuurlijk persoon

Burgerservicenummer niet authentiek

Geslacht

Voornamen

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Overlijdensdatum

E-mailadres

Telefoonnummer

Faxnummer
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Bankrekeningnummer
IBAN
BIC

Subjecttypering Ingezetene

Adelijke titel

Startdatum 14-07-2020

Einddatum

Afdeling

ld

Identificatie

Naam VTHTHBO Bestaande bouwen meldingen

Korte naam
Omschrijving
Toelichting

Datum ontstaan 23-03-2013

Datum opheffing
Telefoonnummer
Faxnummer

E-mailadres |@utrecht.nl

Betrokkenen bij zaak

Er zijn geen betrokkenen bekend.

Documenten

Bestandsnaam Documenttype Versie Creatiedatum Vertrouwelijkheid Actie

Beperkt
OpenbaarDocNr Overig 1.0 14-07-2020

Beperkt
OpenbaarDocNr Overig 1.0 14-07-2020
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Documenten van bovenliggende zaken

Er zijn geen documenten beschikbaar.

Documenten van onderliggende zaken en contactmomenten

Er zijn geen documenten beschikbaar.

Er zijn nog geen gerelateerde entiteiten.

Adres

Straatnaam Joostenlaan

Huisnummer 1

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Huisnummeraanduiding

Locatie omschrijving

Postcode 3455SP

Buurt Vleuten

Stad Haarzuilens

Gemeente

Wijk Vleuten-De Meern

X-coördinaat

Y-coördinaat

Z-coördinaat

Perceel

Er zijn geen percelen gekoppeld aan deze zaak.
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Audit trail

Er is nog geen audit trail bekend.

Zaakobjecten

Er zijn geen zaakobjecten gevonden
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|@utrecht.nl>From:
Sent: Mon 2020 08:11:47 +0100

|@utrecht.nl>To:
|@utrecht.nl>; M l| lm l>;"lCc: |@|<

|(®utrecht.nl>
kunstgrasveld in HaarzichtSubject:

Ik zag de mails voorbij komen over het kunstgrasveld in Haarzicht.
Ik wil vanuit het bestemmingsplan nog benadrukken dat de agrarische bestemming niet zomaar is opgenomen. 
Dit is namelijk verplicht vanuit het provinciaal beleid (buitengebied) en vanuit het stads- en dorpsgezicht.

Met vriendelijke groet,

Juridisch adviseur bestemmingsplannen

iutrecht.nl
www.utrecht.nl/
Gemeente Utrecht
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling 
Gebieden en Projecten en Juridische Zaken RO 
Stadsplateau 1

Postbus 16200 
3500 CE Utrechtooo®

Gemeente Utrecht

http://www.utrecht.nl/


I@lFrom:
Sent:

< >
Mon, 20 Ju! 2020 11:52:13 +0100

|@utrecht.nl>To:
|@utrecht.nl>;Cc:

l>;" |@Utrecht.nl>; |@utrecht.nl>|@|<
RE: Uw klacht/melding over Joostenlaan 1 e.o. te 
High

Subject:
Importance:

Het probleem is dat de aanleg strijdig is met de bestemming agrarisch. Het kan dus ook niet worden gelegaliseerd. Het 
kunstgrasveld is bovendien aangelegd in het deel dat beschermd stad- en dorpsgezicht is. Graag hierover contact met afdeling 
die gaat over de bestemmingsplannen.
hoogte van het bestemmingsplan Haarzuilen. Zij heeft ook naar mij aangegeven dat een kunstgrasveld strijdig is met de 
bestemming agrarisch.
Ter voorkoming van herhaling door andere bewoners is het verzoek hier snel te handelen.
Met vriendelijke groet,

heeft het bestemmingsplan voor Haarzicht behandeld en is op de

Grondbank Haarzicht

Ptolemaeuslaan S 
Postbus 4052, 3502 HB Utrecht |(a)am.nl

T+|
I www.am.nl (5)inspiringspace

Facebook AMKvK 30160235

Van:
Verzonden; maandag 20 juli 2020 12:33
Aan:
Onderwerp: Uw klacht/melding over Joostenlaan 1 e.o. te

CAUTION this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please forward to:
spam(S>bam.com.

Geachte

U heeft een melding gedaan over overig afkomstig van het adres Joostenlaan 1 e.o. te Haarzuilens.

Uw melding is geregistreerd onder nummer:

Er is geen omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een kunstgrasveld. Gecontroleerd wordt of de 
werkzaamheden vergunningvrij zijn. Wanneer de werkzaamheden vergunningplichtig zijn, wordt bekeken of deze gelegaliseerd 
kunnen worden.
U ontvangt bericht over de verdere afhandeling van uw melding. Vanwege de vakantieperiode zal deze periode iets langer 
duren dan de gebruikelijke 2 weken.

Met vriendelijke groet,

Inspecteur Handhaving

l@utrecht.nl

www.utrecht.nl

http://www.am.nl
mailto:l@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl


Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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Gemeente Utrecht
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