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1 Situaties

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?
- Een zelfde situatie (gebruik) is nooit zowel vergunningplichtig als meldingplichtig. Als er een vergunningplichtige situatie van 
toepassing is, hoeft u niet ook nog een melding te doen en vult u bij deze vraag "Geen van bovenstaande situaties” in. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij een kinderdagverblijf voor 60 kinderen of een hotel met meer dan 50 bedden.

2 N aam
Naam van het bouwwerk
- Geef de naam van het bouwwerk waar het om gaat. Deze naam moet overeenkomen met de naam op de plattegrond 
Voorbeeld: Verpleeggebouw A of Hoofdkantoor

4 A xjeir. ene gegevens
Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?
- Geef het aantal bouwlagen waarop de aanvraag of melding betrekking heeft. Voorbeeld: in een gebouw van vijf verdiepingen 
waarbij alleen de onderste drie als kantoor worden gebruikt, geeft u drie bouwlagen op

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm?
- Vul in op hoeveel decimeter boven het omliggende terrein de hoogste vloer ligt waarop het gebruik van toepassing is.

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd?
- Geef het maximum aantal personen aan dat normaal gesproken in het bouwwerk verblijft of werkt. Voorbeeld: 60

5 Aanvang en einde van hetgebruik
Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen?
- Geef aan wanneer het bouwwerk voor de functie(s) waarvoor u de aanvraag of melding doet in gebruik wordt genomen. Als 
het niet mogelijk is om de ingebruikname tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. Ook als 
u voor meerdere functies deze aanvraag of melding doet, die op verschillende tijdstippen in gebruik worden genomen, kunt u 
dat in de toelichting aangeven.

Gaat het om seizoensgebonden gebruik?
- Geef aan of het bouwwerk ieder jaar alleen tijdens een bepaald deel van het jaar wordt gebruikt.

Is het gebruik tijdelijk?
- Geef aan of het bouwwerk voor een beperkte tijd wordt gebruikt.

6 Daadwerkeiijc gebruik
Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding?
- Geef aan voor welke functie u een vergunning aanvraagt of een melding doet. Voorbeeld: Basisonderwijs met kinderopvang, 
Hotel of Café/restaurant

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk?
- Geef aan welke andere functie het bouwwerk heeft. Het gaat om gebruik dat deel uitmaakt van het gebruik dat hierboven is 
ingevuld. Denk aan een kantine bij een kantoor of aan een kamer voor dagbehandeling bij een zorgcentrum.

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?
- Bijvoorbeeld een feest of markt in een sporthal of kerk. Geef aan om welke activiteiten het gaat, hoeveel keer per jaar ze 
plaatsvinden en hoeveel mensen eraan deelnemen of de activiteit bezoeken.

7 Biandm eitiistaUatfes
Welke brandveiligheidinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig?
- Voor meer informatie over welke installaties voor uw gebouw noodzakelijk zijn, wondt verwezen naar de tekst en de toelichting 
van het Bouwbesluit 2012.

Dabxn : Aanvïaagnim m en Bevoegd gezag: Gent eente Uüecht Pagba 1 van 1



U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging 
nachtverblijf aan meer dan 5 personen 
U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar
U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met 
een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke vergunningplichtige 
situatie(s) zijn van toepassing?

(?) Welke meldingplichtige situatie(s) 
zijn van toepassing?

C: Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf 
van meer dan 50 personen

I- Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer 
wooneenheden

f~ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing 
aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het 
Bouwbesluit 2012 voldaan 

f~ Geen van bovenstaande situaties

2 N aam

(?) Naam van het bouwwerk

3 Locatie

Postcode 'èH Si TV2.

zLHuisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Kadastrale aanduiding 1
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Brandveilig gebruik
Bouwwerk brandveilig gebruiken

1 Situaties

Forti ulÉiveisE 
2015 .03

> Als u een aanvraag en/of 
melding doet voor meerdere 
sublocaties kunt u deze en 
volgende pagina's kopiëren 
en per sublocatie invullen.

> Vul deze locatie alleen 
in als het gaat om een 
sublocatie met een ander 
adres dan de hoofdlocatie.

Datum :

L 
L



Als blijkt dat voor één van de 
onderdelen geen vergunning 
verleend kan worden, wilt u dan 
voor de overige onderdelen wel 
een vergunning ontvangen?

Geeft u toestemming om persoons- 
en adresgegevens van de 
aanvrager/melder en, indien van 
toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken?

Geeft u toestemming om de 
geschatte projectkosten / kosten 
van de werkzaamheden openbaar 
te maken?

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

W Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet

r Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

CnvriUL1 l\&ndU_bü Iclu new
malL__tprrx arcUj^1 bc’^ia^nch

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in. 3

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
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Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

Niet verplicht in te vullen 
indien u gemachtigde 
bent

KL
& L

□ 
a
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Toe te voegen brjkgenFoun uJferveisé 
2015.03

• Gelijkwaardigheid brandveilig gebruik
• Plattegrond brandveilig gebruik
• Situatieschets brandveilig gebruik
• Bijlage anders Bouwwerk brandveilig gebruiken

Datum : Aanviaagnum m er: Pagiia 1 van 1



Gegevens bevoegd gezag

Referentienum m er Datum ontvangst

Fonn ulerveisÉ 
2015.03 Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Projectomschrijving

Gefaseerd

Overzjchtbrgevoegde m oduJebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

• Melding brandveilig gebruik

• Brandveilig gebruik

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Datum : Aanvraagnun m en Pagina 1 van 1



Foan uferveisÈ 
2015.03 Aanvrager

i Persoonsgegevens aanvrager/m etter

Burgerservicenummer

Geslacht R Man 
[~ Vrouw 
f- Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Veibltjfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

Datun : Aanviaag num m en Pagiia 1 van 2
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3 Correspondentieadres

slcd.\ö nsl raai 3kAdres

3^51—B2

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum : Aanviaagnum m en Pagiia 2 van 2
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Telefoon
Web:

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36 
3451 BZ VLEUTEN

*-B-HZ_WABO-i5-23632*

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Leges

De heer Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

24 mei 201 6 
HZ_WABO-l 5-23632 
Besluit omgevingsvergunningl@utrecht.nl 

1 set gewaarmerkte stukken 
€ 1.752,83 Verzonden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 18 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632. Ons besluit over uw aanvraag voor het brandveilig gebruiken van een 
kinderdagverblijf heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
- Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure 
waarop dit besluit is gebaseerd.

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de 
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als 
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.

Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.

Publicatie
Tussen 8 april 201 6 en 20 mei 201 6 heeft de aanvraag samen met het conceptbesluit en bij behorende 
stukken ter inzage gelegen. Eenieder heeft in deze periode de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te 
dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt..

Inwerkingtreding
Na het verstrijken van de beroepstermijn (van zes weken) treedt dit besluit in werking. De beroeps
termijn begint te lopen één dag nadat dit besluit is gepubliceerd. In deze periode kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen bij de bestuursrechtbank en daarnaast de voorzieningenrechter 
vragen een voorlopige uitspraak te doen. U mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de 
beroepstermijn ongebruikt is verstreken of nadat de rechter over een eventueel verzoek om voorlopige

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ.WABO-1 5-23632

voorziening heeft beslist. Hiermee wordt voorkomen dat de vergunde werkzaamheden al zijn uitgevoerd 
voordat de rechter uitspraak heeft kunnen doen. Indien het beroep gegrond wordt verklaard dan is het 
mogelijk dat wij het besluit moeten herroepen en een nieuw besluit moeten nemen, wat een wijziging of 
weigering van uw aanvraag kan betekenen. Bij de griffie van de rechtbank Midden Nederland kunt u 
informatie verkrijgen over eventueel ingediende beroepsschriften.

Beroep aantekenen tegen dit besluit
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Midden-Nederland. Voor het al dan niet digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de 
webpagina: www.rechtspraak.nl

Wij wijzen u op het feit dat beroepschriften binnen zes weken door de rechtbank moeten zijn ontvangen. 
De termijn van zes weken vangt aan één dag na de publicatie van dit besluit. Het tijdig indienen van het 
beroep voorkomt dat de rechtbank moet besluiten om een beroepschrift niet in behandeling te nemen.

Een beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:
- de naam en het adres van de indiener, bij voorkeur ook een telefoonnummer dat overdag te bereiken

is;
de datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; hierbij moeten de 
verzenddatum en het kenmerk van het besluit worden vermeld of een kopie van dit besluit worden 
meegestuurd;
de gronden van het beroep.

Publicatie besluit
Wij publiceren dit besluit op de volgende website: www.officielebekendmakinqen.nl.

Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 1.752,83. 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

l@utrecht.nl.telefoonnummer: e-mailadres:

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
2
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 24 
mei 201 6 aan Kids Xpress VOF voor het project het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op het 
adres Stationsstraat 36 te Vleuten.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

- Artikel 2.1 lid 1 sub d van de Wabo juncto artikel 2.2 lid 1 sub b onder 1 van het Bor, het brandveilig 
gebruiken van een pand.

Toets Activiteit Brandveilig Gebruik
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de regelgeving 
van de BOR, van het Bouwbesluit 2012, de Regeling bouwbesluit 2012 en de Utrechtse Bouwverordening.

De aanvraag voldoet aan genoemde regelgeving met in acht name van onderstaande voorschriften.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 
- Tekening DVT advies BV201 6021 711 34 d.d. 31-03-2016

PvE BMI en OAI, Platvoet Beveiligingssystemen d.d. 27-01 -201 6 
Projecteringstekeningen BMI
Bevestigingsmail geen woonfunctie op 2e verdieping, d.d. 01-04-2016

Op grond van deze vergunning mag bovenstaand pand alleen worden gebruikt als bijeenkomst voor 
kinderopvang functie. Het gebruik valt onder lid 1 b van artikel 2.2 van de BOR 'het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger 
dan 1 2 jaar’

Voorschriften
Voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk bent u altijd zelf primair verantwoordelijk. Wij wijzen u 
erop dat de algemene bepalingen in het Bouwbesluit 201 2 van toepassing zijn. Wij wijzen u er tevens op 
dat deze vergunning alleen geldig is, als het bouwwerk wordt gebruikt in overeenstemming met het 
gebruik zoals aangeven op het aanvraagformulier en op de bij de aanvraag ingediende situatieschets en 
plattegrondtekening(en).

Als u - al dan niet tijdelijk - het bouwwerk in gebruik neemt met een andere gebruiksfunctie of als er 
ingrijpende veranderingen in de inrichting van het bouwwerk plaatsvinden, moet u een gebruiksmelding of 
een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indienen.

Ontruimingsplan en ontruimingsoefening
Er moet een ontruimingsplan aanwezig zijn dat is afgestemd op het gebruik zoals in deze vergunning is 
omschreven. Voor dit ontruimingsplan geldt een actualisatie plicht en de ontruimingsorganisatie moet 
voldoende geoefend zijn.

Maximaal aantal personen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
3
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

Het, op tekening genoemde, maximum aantal van 86 personen in het bouwwerk verbinden wij als 
voorschrift aan deze vergunning. Wij gaan ervan uit dat u nooit meer dan dit aantal personen in het 
bouwwerk toelaat, ook niet bij incidentele activiteiten. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, 
gebruikt u het bouwwerk in afwijking van de vergunning. Op grond van artikel 2.1 van de WABO is dit 
verboden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
4
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

t.b.v. Sector PDIV.

Ons kenmerk : HZ.WABO-l 5-23632

: Vergunningen, Toezicht en HandhavingSector

Behandeld door

Doorkiesnummer

U wordt verzocht van bijgaande omgevingsvergunning afschriften te maken voor:

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Telefoon
Web:

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36 
3451 BZ VLEUTEN

*-B-HZ_WABO-i5-23632*

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Leges

De heer 5 april 2016 
HZ_WABO-l 5-23632 
Besluit omgevingsvergunning

Datum
Ons kenmerk 
Onderwerpl@utrecht.nl

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

€ 1.752,83

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 18 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632. Ons besluit over uw aanvraag voor het brandveilig gebruiken van een 
kinderdagverblijf heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
- Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure 
waarop dit besluit is gebaseerd.

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de 
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als 
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.

Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.

Publicatie
Tussen 8 april 201 6 en 20 mei 201 6 heeft de aanvraag samen met het conceptbesluit en bij behorende 
stukken ter inzage gelegen. Eenieder heeft in deze periode de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te 
dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

Inwerkingtreding
Na het verstrijken van de beroepstermijn (van zes weken) treedt dit besluit in werking. De beroeps
termijn begint te lopen één dag nadat dit besluit is gepubliceerd. In deze periode kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen bij de bestuursrechtbank en daarnaast de voorzieningenrechter 
vragen een voorlopige uitspraak te doen. U mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de 
beroepstermijn ongebruikt is verstreken of nadat de rechter over een eventueel verzoek om voorlopige 
voorziening heeft beslist. Hiermee wordt voorkomen dat de vergunde werkzaamheden al zijn uitgevoerd 
voordat de rechter uitspraak heeft kunnen doen. Indien het beroep gegrond wordt verklaard dan is het 
mogelijk dat wij het besluit moeten herroepen en een nieuw besluit moeten nemen, wat een wijziging of 
weigering van uw aanvraag kan betekenen. Bij de griffie van de rechtbank Midden Nederland kunt u 
informatie verkrijgen over eventueel ingediende beroepsschriften.

Beroep aantekenen tegen dit besluit
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Midden-Nederland. Voor het al dan niet digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de 
webpagina: www.rechtspraak.nl

Wij wijzen u op het feit dat beroepschriften binnen zes weken door de rechtbank moeten zijn ontvangen. 
De termijn van zes weken vangt aan één dag na de publicatie van dit besluit. Het tijdig indienen van het 
beroep voorkomt dat de rechtbank moet besluiten om een beroepschrift niet in behandeling te nemen.

Een beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:
- de naam en het adres van de indiener, bij voorkeur ook een telefoonnummer dat overdag te bereiken

is;
de datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; hierbij moeten de 
verzenddatum en het kenmerk van het besluit worden vermeld of een kopie van dit besluit worden 
meegestuurd;
de gronden van het beroep.

Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 5 
april 2016 aan Kids Xpress VOF voor het project het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op 
het adres Stationsstraat 36 te Vleuten.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

- Artikel 2.1 lid 1 sub d van de Wabo juncto artikel 2.2 lid 1 sub b onder 1 van het Bor, het brandveilig 
gebruiken van een pand.

Publicatie besluit

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ.WABO-1 5-23632

Wij publiceren dit besluit op de volgende website: www.officielebekendmakinqen.nl.

Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 1.752,83. 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

l@utrecht.nl.telefoonnummer: e-mailadres:

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

Toets Activiteit Brandveilig Gebruik
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de regelgeving 
van de BOR, van het Bouwbesluit 2012, de Regeling bouwbesluit 2012 en de Utrechtse Bouwverordening.

De aanvraag voldoet aan genoemde regelgeving.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 
- Tekening DVT advies BV201 6021 711 34 d.d. 31-03-2016

PvE BMI en OAI, Platvoet Beveiligingssystemen d.d. 27-01 -201 6 
Projecteringstekeningen BMI
Bevestigingsmail geen woonfunctie op 2e verdieping, d.d. 01-04-2016

Op grond van deze vergunning mag bovenstaand pand alleen worden gebruikt als bijeenkomst voor 
kinderopvang functie. Het gebruik valt onder lid 1 b van artikel 2.2 van de BOR 'het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger 
dan 1 2 jaar’

Voorschriften
Voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk bent u altijd zelf primair verantwoordelijk. Wij wijzen u 
erop dat de algemene bepalingen in het Bouwbesluit 201 2 van toepassing zijn. Wij wijzen u er tevens op 
dat deze vergunning alleen geldig is, als het bouwwerk wordt gebruikt in overeenstemming met het 
gebruik zoals aangeven op het aanvraagformulier en op de bij de aanvraag ingediende situatieschets en 
plattegrondtekening(en).

Als u - al dan niet tijdelijk - het bouwwerk in gebruik neemt met een andere gebruiksfunctie of als er 
ingrijpende veranderingen in de inrichting van het bouwwerk plaatsvinden, moet u een gebruiksmelding of 
een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indienen.

Ontruimingsplan en ontruimingsoefening
Er moet een ontruimingsplan aanwezig zijn dat is afgestemd op het gebruik zoals in deze vergunning is 
omschreven. Voor dit ontruimingsplan geldt een actualisatie plicht en de ontruimingsorganisatie moet 
voldoende geoefend zijn.

Maximaal aantal personen
De op tekening genoemde, maximum aantal van 86 personen in het bouwwerk verbinden wij als 
voorschrift aan deze vergunning. Wij gaan ervan uit dat u nooit meer dan dit aantal personen in het 
bouwwerk toelaat, ook niet bij incidentele activiteiten. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, 
gebruikt u het bouwwerk in afwijking van de vergunning. Op grond van artikel 2.1 van de WABO is dit 
verboden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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t.b.v. Sector PDIV.

Ons kenmerk : HZ.WABO-l 5-23632

: Vergunningen, Toezicht en HandhavingSector

Behandeld door

Doorkiesnummer

U wordt verzocht van bijgaande omgevingsvergunning afschriften te maken voor:

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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Gemeente UtrechtVergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht
Telefoon 
Web:

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36 
3451 BZ VLEUTEN

1 5 2 3 6 3 2 *H Z WABO

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Leges

De heer Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

24 mei 201 6 
HZ_WABO-l 5-23632 
Besluit omgevingsvergunningl@utrecht.nl 

l set gewaarmerkte stukken 
€ l .752,83 2 5 MEI 2016Verzonden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 1 8 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632. Ons besluit over uw aanvraag voor het brandveilig gebruiken van een 
kinderdagverblijf heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
- Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure 
waarop dit besluit is gebaseerd.

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de 
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als 
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.

Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.

Publicatie
Tussen 8 april 2016 en 20 mei 201 6 heeft de aanvraag samen met het conceptbesluit en bij behorende 
stukken ter inzage gelegen. Eenieder heeft in deze periode de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te 
dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt..

Inwerkingtreding
Na het verstrijken van de beroepstermijn (van zes weken) treedt dit besluit in werking. De beroeps
termijn begint te lopen één dag nadat dit besluit is gepubliceerd. In deze periode kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen bij de bestuursrechtbank en daarnaast de voorzieningenrechter 
vragen een voorlopige uitspraak te doen. U mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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beroepstermijn ongebruikt is verstreken of nadat de rechter over een eventueel verzoek om voorlopige 
voorziening heeft beslist. Hiermee wordt voorkomen dat de vergunde werkzaamheden al zijn uitgevoerd 
voordat de rechter uitspraak heeft kunnen doen. Indien het beroep gegrond wordt verklaard dan is het 
mogelijk dat wij het besluit moeten herroepen en een nieuw besluit moeten nemen, wat een wijziging of 
weigering van uw aanvraag kan betekenen. Bij de griffie van de rechtbank Midden Nederland kunt u 
informatie verkrijgen over eventueel ingediende beroepsschriften.

Beroep aantekenen tegen dit besluit
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Midden-Nederland. Voor het al dan niet digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de 
webpagina: www.rechtspraak.nl

Wij wijzen u op het feit dat beroepschriften binnen zes weken door de rechtbank moeten zijn ontvangen. 
De termijn van zes weken vangt aan één dag na de publicatie van dit besluit. Het tijdig indienen van het 
beroep voorkomt dat de rechtbank moet besluiten om een beroepschrift niet in behandeling te nemen.

Een beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:
- de naam en het adres van de indiener, bij voorkeur ook een telefoonnummer dat overdag te bereiken

is;
de datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; hierbij moeten de 
verzenddatum en het kenmerk van het besluit worden vermeld of een kopie van dit besluit worden 
meegestuurd;
de gronden van het beroep.

Publicatie besluit
Wij publiceren dit besluit op de volgende website: www.officielebekendmakinqen.nl.

Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 1.752,83. 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

e-mailadres: l@utrecht.nl.telefoonnummer:

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Wwl
rergunningenoo

/

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 24 
mei 2016 aan Kids Xpress VOF voor het project het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op het 
adres Stationsstraat 36 te Vleuten.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

- Artikel 2.1 lid 1 sub d van de Wabo juncto artikel 2.2 lid 1 sub b onder 1 van het Bor, het brandveilig 
gebruiken van een pand.

Toets Activiteit Brandveilig Gebruik
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de regelgeving 
van de BOR, van het Bouwbesluit 2012, de Regeling bouwbesluit 201 2 en de Utrechtse Bouwverordening.

De aanvraag voldoet aan genoemde regelgeving met in acht name van onderstaande voorschriften.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang

Tekening DVT advies BV2016021711 34 d.d. 31-03-2016

PvE BM1 en OAI, Platvoet Beveiligingssystemen d.d. 27-01-2016

Projecteringstekeningen BMI

Bevestigingsmail geen woonfunctie op 2e verdieping, d.d. 01-04-2016

Op grond van deze vergunning mag bovenstaand pand alleen worden gebruikt als bijeenkomst voor 
kinderopvang functie. Het gebruik valt onder lid 1 b van artikel 2.2 van de BOR 'het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger 
dan 1 2 jaar’

Voorschriften
Voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk bent u altijd zelf primair verantwoordelijk. Wij wijzen u 
erop dat de algemene bepalingen in het Bouwbesluit 2012 van toepassing zijn. Wij wijzen u er tevens op 
dat deze vergunning alleen geldig is, als het bouwwerk wordt gebruikt in overeenstemming met het 
gebruik zoals aangeven op het aanvraagformulier en op de bij de aanvraag ingediende situatieschets en 
plattegrondtekening(en).

Als u - al dan niet tijdelijk - het bouwwerk in gebruik neemt met een andere gebruiksfunctie of als er 
ingrijpende veranderingen in de inrichting van het bouwwerk plaatsvinden, moet u een gebruiksmelding of 
een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indienen.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
3

http://www.utrecht.nl/baliebwo


Gemeente UtrechtVergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ.WABO-1 5-23632

Ontruimingsplan en ontruimingsoefening
Er moet een ontruimingsplan aanwezig zijn dat is afgestemd op het gebruik zoals in deze vergunning is 
omschreven. Voor dit ontruimingsplan geldt een actualisatie plicht en de ontruimingsorganisatie moet 
voldoende geoefend zijn.

Maximaal aantal personen
Het, op tekening genoemde, maximum aantal van 86 personen in het bouwwerk verbinden wij als 
voorschrift aan deze vergunning. Wij gaan ervan uit dat u nooit meer dan dit aantal personen in het 
bouwwerk toelaat, ook niet bij incidentele activiteiten. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, 
gebruikt u het bouwwerk in afwijking van de vergunning. Op grond van artikel 2.1 van de WABO is dit 
verboden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Brandprotocol Kids Xpress. Brandprotocol Kids Xpress.

1. Signalering
2. Ontruiming
3. Bestrijding
4. Afhandeling

3. Bestrijding

Na het constateren van de locatie aard en ersnt van de brand kan de BHV’er overgaan tot het 
blussen van de brand.

Als deze anders beslist zal hij met oog voor eigen veiligheid een inspectieronde doen om te 
garenderen dat iedereen het pand verlaten heeft.1. Signalering.

Bij het signaleren van brand of brandgevaar, dient de ontdekker te alle tijden eerst melding te 
maken bij de leidinggevende en uiteindelijk de BHVer in het pand.

Deuren worden na inspectie gesloten (en ramen waar mogelijk ook) om de luchttoevoer te 
beperken.

Nadat de BHVer de aard en ernst van de brand heeft geconstateerd besüst deze of er overgegaan 
moet worden tot evacuatie van het pand.

De BHV’er maakt zo snel mogelijk melding van de brand bij de hulpinstanties.

Bij het verlaten van het pand voegt de BHVer zich bij de rest van de groep op de afgesproken 
verzamelplaats.2. Ontruiming.

Naar gelang de positie van de brand geeft de BHVer aan naar welke uitgang ontruimt moet 
gaan worden. 4. Afhandeling.

Alle medewerkers gaan nu over tot ontruiming, waarbij zij in ieder geval de EHBO koffer, de 
kindlijsten en de telefoon mee dienen te nemen.

Het pand wordt enkel en alleen opnieuw betreden waneer de hulpdiensten daar toestemming 
voor hebben gegeven.

Tijdens de ontruiming houden alle medewerkers de groep zo rustig mogelijk. 
Er wordt niet gerend en we gaan niet dringen.

Bij kleine gedoofde branden wordt de ruimte gesloten (deuren) en geventileert en door kinderei 
en leiding niet betreden zolang er rook en of geur aanwezig is.

Na het verlaten van de ruimtes worden de deuren (en zo mogelijk ramen) gesloten. Voor na en tijdens de afhandeling van het protocol staat de fysieke veiligheid voorop, tevens ligt 
een prioriteit bij de mentale geruststelling van de kinderen, de impact kan groter zijn dan dat de 
kinderen in eerste instantie laten zien.Als verzamelplaats bij het verlaten van het pand houden we het parkeerterrein tegenovergesteld 

aan het pand aan.

Op de verzamelplaats worden de kinderen bij elkaar gehouden en wordt direct weer de 
presentielijst nagelopen.

Hulporganisaties worden gebeld en de buren worden op de hoogte gebracht.



PruVEI LIG HEIDS REGIO UTRECHT

Datum
26 januari 2016

contactpersoon

Afdeling Preventie

BRANDVEILIGHEIDSRAPPORTAGE Belcampostraat 10

3544 NG Utrecht

CHZ_KLA-16-01722-CDZICBRW-1222 
Stationsstraat 36 te Vleuten
Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang onder vier jaar/BSO 
Mevrouw 
26 januari 2016

Dossiernummer:
Adres:

|@vru.nl
Soort bouwwerk 
Opgesteld door: 
Datum:

Op 14 januari 2016 hebben de heer 
Handhaving Bebouwde Omgeving van Gemeente Utrecht, mevrouw 
Toezichthouder Kinderopvang en mevrouw

inspecteur Toezicht en

inspecteur van
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie, een controle uitgevoerd in het
bouwwerk Stationsstraat 36 te Vleuten.

Deze controle vond plaats op grond van de voorwaarden die gesteld zijn in het 
Bouwbesluit 2012 voor brandveilig gebruik.
U voldoet niet aan de voorschriften. Voor het huidige gebruik is een 
omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik bouwwerken vereist. Het 
bouwwerk beschikt niet over een dergelijke omgevingsvergunning. U dient 
deze omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik bouwwerken te doen 
via het Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl).

De inspecteur heeft een aantal overtredingen van de bovengenoemde 
voorschriften geconstateerd. De overtredingen zijn opgenomen in de 
onderstaande lijst. Daarbij zijn de overtreden voorschriften genoemd. 
Daarnaast zijn in de lijst de maatregelen genoemd die moeten worden 
getroffen. Het treffen van de maatregelen in de lijst is nodig om de 
overtredingen op te heffen en om het bouwwerk te laten voldoen aan het 
Bouwbesluit 2012.

Met vriendelijke groet

Mevrouw 
Medewerker Preventie 
Unit Toezicht & Handhaving

\\V?Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Pagina
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Overtreding: Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is geen 
Omgevingsvergunning activiteit gebruik, verleend.
Artikel 2.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.
Er dient een Omgevingsvergunning activiteit gebruik, 
aangevraagd te worden.
Het is verboden om zonder Omgevingsvergunning een 
bouwwerk in gebruik te nemen ofte gebruiken waarin 
dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar.
Een aanvraag is reeds ingediend op 18 - 08 - 2015

Voorschrift:
Maatregel:

Toelichting:

Overtreding: Het slaapgebied ligt niet in een beschermd subbrand- 
compartiment.
Artikel 2.98 lid 4 en 5 van het Bouwbesluit.
De betreffende ruimte dient zo aangepast te worden dat de 
WBDBO tenminste 30 minuten is.
WBDBO weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Voorschrift:
Maatregel:

Toelichting:

Overtreding:
Voorschrift:
Maatregel:

Het bouwwerk is niet voorzien van een brandmeldinstallatie. 
Artikel 6.20 lid 1 van het Bouwbesluit.
Het bouwwerk dient te worden voorzien van een 
brandmeldinstallatie met volledige bewaking conform de NEN 
2535.

Overtreding: Het bouwwerk is niet voorzien van een ontruimingsalarm- 
installatie conform de NEN 2575.
Artikel 6.23 lid 1 van het Bouwbesluit.
Het bouwwerk dient te worden voorzien van een 
ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2575.

Voorschrift:
Maatregel:

Overtreding: Boven de vluchtdeuren van de speelzaal hangen gordijnen die 
niet met de deur meedraaien. Hierdoor wordt het gebruik van 
vluchtmogelijkheden bij brand belemmerd.
Artikel 7.16 van het Bouwbesluit 
De gordijnen voor de vluchtdeuren dienen te worden 
verwijderd of zodanig te worden aangepast zodat het gebruik 
van vluchtmogelijkheden bij brand niet wordt belemmerd.

Voorschrift:
Maatregel:

Voor de periode tot 29 februari 2016, wanneer de brandmeld- en 
ontruimingsinstallatie aangebracht wordt, moet de interne organisatie 
aangepast worden. Als tijdelijke oplossing hangen er in de 
vluchtroutes "stand alone" rookmelders.

\\VTUw kenmerk Ons kenmerk Pagina
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406,
Telefoon 
Web:

Utrecht

www.utrecht.nl

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36 
3451 BZ VLEUTEN

*-l-HZ_WABO-i5-23632*

Behandeld door Mevrouw 
Doorkiesnummer 
E-mail

1 7 september 201 5 
Ons kenmerk HZ_WABO-l 5-23632
Onderwerp

Datum

l@utrecht.nl Brief in behandeling nemen aanvraag 
omgevingsvergunning

Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 18 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632.

Uw aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf en heeft betrekking op de 
volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag.

In behandeling nemen aanvraag
Op 1 5 september 201 5 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen en vervolgens beoordeeld. Wij 
hebben uw aanvraag in behandeling genomen aangezien deze nu voldoet aan de indieningsvereisten uit 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Procedure en beslistermijnen
Wij moeten uw aanvraag behandelen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De 
maximale beslistermijn hiervoor is zes maanden na de datum van ontvangst van uw aanvraag. Deze wordt 
verlengd met de tijd die u heeft gebruikt om de aanvullende gegevens aan te leverem Dit betekent dat wij 
uiterlijk 10 maart 2016 een beslissing nemen. Wij kunnen de beslistermijn van zes maanden met 
maximaal zes weken verlengen. U ontvangt daarover tijdig bericht.

Tijdens de beoordeling van uw aanvraag kan blijken dat een andere procedure gevolgd moet worden of 
dat door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. Hierover ontvangt u dan schriftelijk bericht.

Meer informatie over de procedure kunt u vinden op de website www.utrecht.nl. 
Heeft u vragen?

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij mevrouw
l@utrecht.nl.telefoonnummer e-mailadres:

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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Postadres Postbus 8406, 350BRK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Telefoon
Web:

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36 
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17 september 2015 
Ons kenmerk HZ_WABO-l 5-23632 
Onderwerp

DatumBehandeld door Mevrouw 
Doorkiesnummer 
E-mail Brief in behandeling nemen aanvraag 

omgevingsvergunning
l@utrecht.nl

Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

1 7 SEP 2015Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 1 8 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632.

Uw aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf en heeft betrekking op de 
volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag.

In behandeling nemen aanvraag
Op 1 5 september 201 5 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen en vervolgens beoordeeld. Wij 
hebben uw aanvraag in behandeling genomen aangezien deze nu voldoet aan de indieningsvereisten uit 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Procedure en beslistermijnen
Wij moeten uw aanvraag behandelen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De 
maximale beslistermijn hiervoor is zes maanden na de datum van ontvangst van uw aanvraag. Deze wordt 
verlengd met de tijd die u heeft gebruikt om de aanvullende gegevens aan te leverem Dit betekent dat wij 
uiterlijk 10 maart 2016 een beslissing nemen. Wij kunnen de beslistermijn van zes maanden met 
maximaal zes weken verlengen. U ontvangt daarover tijdig bericht.

Tijdens de beoordeling van uw aanvraag kan blijken dat een andere procedure gevolgd moet worden of 
dat door bijzondere omstandigheden de beslisdatum wijzigt. Hierover ontvangt u dan schriftelijk bericht.

Meer informatie over de procedure kunt u vinden op de website www.utrecht.nl.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 Utrecht
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk

Gemeente Utrecht
HZ_WABO-l 5-23632

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij mevrouw 
telefoonnummer (I e-mailadres: utrecht.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Behandeld door De heer 5 april 2016 
Ons kenmerk HZ_WABO-l 5-23632 
Onderwerp Brief ontwerpbesluit

Datum

Doorkiesnummer

E-mail l@utrecht.nl

Bijlage(n)

Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Wij hebben hiervoor een ontwerpbesluit gemaakt dat binnenkort ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit en publicatie
Wij leggen het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken vanaf 8 april 201 6 gedurende zes weken ter 
inzage in het Stadskantoor. Deze publicatie kondigen wij aan op www.officiëlebekendmakingen.nl. Een 
kopie van het ontwerpbesluit (zonder bijbehorende stukken) is bijgevoegd.

Een ieder kan gedurende zes weken zijn of haar mening geven door een zienswijze in te dienen. Deze 
zienswijzen worden dan behandeld en betrokken bij het besluit. Een zienswijze kan schriftelijk of digitaal 
worden ingediend (online zienswijze indienen met DigiD).

Om een ieder te informeren over het ontwerpbesluit vindt publicatie plaats. In de praktijk blijkt dat deze 
publicaties niet altijd worden geraadpleegd. Aangezien wij veel belang hechten aan het zorgvuldig 
informeren van de omwonenden is bijgevoegd bekendmakingsformulier opgesteld.
In aanvulling op de voorgeschreven wijze van publiceren vragen wij u om dit formulier duidelijk zichtbaar 
vanaf de openbare weg aan te brengen op, aan of nabij het object of pand waarop uw aanvraag betrekking 
heeft. U kunt dit bekendmakingsformulier na de periode van zes weken verwijderen.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

l@utrecht.nl.telefoonnummer: e-mailadres:

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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Ons Kenmerk HZ.WABO-1 5-23632

OPENBARE BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht 

stellen u van het volgende in kennis:

voor dit adres Stationsstraat 36 te Vleuten is een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning (HZ_WABO-l 5-23632) ingediend.
De aanvraag houdt het volgende in: 

het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf 

Voordat deze omgevingsvergunning wordt verleend, wordt een ieder in de 

gelegenheid gesteld kennis te nemen van het plan, dat vanaf 8 april 2016 

gedurende zes weken ter inzage ligt op onderstaand adres.
Indien u zienswijzen heeft, kunt u deze kenbaar maken bij het college van 

burgemeester en wethouders. In het definitieve besluit over de aanvraag zullen 

de ingebrachte zienswijzen worden meegewogen.
Het indienen van een zienswijze kan ook via het digitaal loket op 

www.utrecht.nl onder "Omgevingsvergunning, indienen zienswijze" 

Uw schriftelijke zienswijzen kunt u kenbaar maken bij het

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

p/a Vergunningen Toezicht en Handhaving 

STADSPLATEAU 1 
3521AZ UTRECHT

Voor informatie: tel. (030) 286 00 00

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo

http://www.utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/baliebwo


nrmnn
&!c

Gemeente UtrechtVergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

030 - 286 00 00 
www.utrecht.ni

Telefoon
Web:

Kids Xpress VOF 
T.a.v. de heer 
Stationsstraat 36 
3451 BZ VLEUTEN

2 3 6 3 2 *1 52 H Z W A B O

5 april 201 6 
Ons kenmerk HZ.WABO-l 5-23632 
Onderwerp Brief ontwerpbesluit

Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Uw kenmerk 
Uw brief van

De heer Datum

l@utrecht.nl

07 APR 2016Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Wij hebben hiervoor een ontwerpbesluit gemaakt dat binnenkort ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluiten publicatie
Wij leggen het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken vanaf 8 april 2016 gedurende zes weken ter 
inzage in het Stadskantoor. Deze publicatie kondigen wij aan opwww.officielebekendmakingen.nl. Een 
kopie van het ontwerpbesluit (zonder bijbehorende stukken) is bijgevoegd.

Een ieder kan gedurende zes weken zijn of haar mening geven door een zienswijze in te dienen. Deze 
zienswijzen worden dan behandeld en betrokken bij het besluit. Een zienswijze kan schriftelijk of digitaal 
worden ingediend (online zienswijze indienen met DigiD).

Om een ieder te informeren over het ontwerpbesluit vindt publicatie plaats. In de praktijk blijkt dat deze 
publicaties niet altijd worden geraadpleegd. Aangezien wij veel belang hechten aan het zorgvuldig 
informeren van de omwonenden is bijgevoegd bekendmakingsformulier opgesteld.
In aanvulling op de voorgeschreven wijze van publiceren vragen wij u om dit formulier duidelijk zichtbaar 
vanaf de openbare weg aan te brengen op, aan of nabij het object of pand waarop uw aanvraag betrekking 
heeft. U kunt dit bekendmakingsformulier na de periode van zes weken verwijderen.

UtrechtBezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1
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Gemeente UtrechtVergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ.WABO-1 5-23632

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer 
telefoonnummer: e-mailadres: l@utrecht.nl.

Hoogachtend,
Namens burge/neester en wethouders,

M. Priij
Hakt, rgunnmgen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.ni/baiiebwo
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OPENBARE BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht 

stellen u van het volgende in kennis:

voor dit adres Stationsstraat 36 te Vleuten is een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning (HZ_WABO-l 5-23632) ingediend.
De aanvraag houdt het volgende in: 

het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf 

Voordat deze omgevingsvergunning wordt verleend, wordt een ieder in de 

gelegenheid gesteld kennis te nemen van het plan, dat vanaf 8 april 201 6 

gedurende zes weken ter inzage ligt op onderstaand adres.
Indien u zienswijzen heeft, kunt u deze kenbaar maken bij het college van 

burgemeester en wethouders. In het definitieve besluit over de aanvraag zullen 

de ingebrachte zienswijzen worden meegewogen.
Het indienen van een zienswijze kan ook via het digitaal loket op 

www.utrecht.nl onder "Omgevingsvergunning, indienen zienswijze" 

Uw schriftelijke zienswijzen kunt u kenbaar maken bij het

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

p/a Vergunningen Toezicht en Handhaving 

STADSPLATEAU 1 
3521AZ UTRECHT

Voor informatie: tel. (030) 286 00 00

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Behandeld door De heer 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)
Leges

Datum
Ons kenmerk 
Onderwerp

5 april 2016 
HZ_WABO-l 5-23632 
Besluit omgevingsvergunningl@utrecht.nl

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

€ 1.752,83

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 1 8 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632. Ons besluit over uw aanvraag voor het brandveilig gebruiken van een 
kinderdagverblijf heeft betrekking op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
- Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

Besluit
Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder vermelden wij de procedure 
waarop dit besluit is gebaseerd.

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u de overwegingen en besluiten, de 
voorschriften en de aandachtspunten van uw vergunning. Verder hebben wij gewaarmerkte stukken als 
bijlage toegevoegd. Deze zijn ook onderdeel van uw vergunning.

Procedureel
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij de voorgeschreven procedure uit de Wabo, de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) doorlopen.

Publicatie
Tussen 8 april 201 6 en 20 mei 2016 heeft de aanvraag samen met het conceptbesluit en bij behorende 
stukken ter inzage gelegen. Eenieder heeft in deze periode de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te 
dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 Utrecht
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Gemeente UtrechtVergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-1 5-23632

Inwerkingtreding
Na het verstrijken van de beroepstermijn (van zes weken) treedt dit besluit in werking. De beroeps
termijn begint te lopen één dag nadat dit besluit is gepubliceerd. In deze periode kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen bij de bestuursrechtbank en daarnaast de voorzieningenrechter 
vragen een voorlopige uitspraak te doen. U mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de 
beroepstermijn ongebruikt is verstreken of nadat de rechter over een eventueel verzoek om voorlopige 
voorziening heeft beslist. Hiermee wordt voorkomen dat de vergunde werkzaamheden al zijn uitgevoerd 
voordat de rechter uitspraak heeft kunnen doen. Indien het beroep gegrond wordt verklaard dan is het 
mogelijk dat wij het besluit moeten herroepen en een nieuw besluit moeten nemen, wat een wijziging of 
weigering van uw aanvraag kan betekenen. Bij de griffie van de rechtbank Midden Nederland kunt u 
informatie verkrijgen over eventueel ingediende beroepsschriften.

Beroep aantekenen tegen dit besluit
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Midden-Nederland. Voor het al dan niet digitaal indienen van beroepschriften verwijzen wij naar de 
webpagina: www.rechtspraak.nl

Wij wijzen u op het feit dat beroepschriften binnen zes weken door de rechtbank moeten zijn ontvangen. 
De termijn van zes weken vangt aan één dag na de publicatie van dit besluit. Het tijdig indienen van het 
beroep voorkomt dat de rechtbank moet besluiten om een beroepschrift niet in behandeling te nemen.

Een beroepschrift moet ten minste het volgende bevatten:
- de naam en het adres van de indiener, bij voorkeur ook een telefoonnummer dat overdag te bereiken

is;
de datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; hierbij moeten de 
verzenddatum en het kenmerk van het besluit worden vermeld of een kopie van dit besluit worden 
meegestuurd;
de gronden van het beroep.

Aanhangsel
De volgende voorschriften en overwegingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning, verleend op 5 
april 201 6 aan Kids Xpress VOF voor het project het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op 
het adres Stationsstraat 36 te Vleuten.
De onderdelen van deze omgevingsvergunning zijn gebaseerd op de volgende artikelen:

- Artikel 2.1 lid 1 sub d van de Wabo juncto artikel 2.2 lid 1 sub b onder 1 van het Bor, het brandveilig 
gebruiken van een pand.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Publicatie besluit
Wij publiceren dit besluit op de volgende website: www.officielebekendmakinqen.nl.

Betaling leges
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 1.752,83. 
Hiervoor ontvangt u apart een rekening.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij de heer

l@utrecht.nl.e-mailadres:telefoonnummer:

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
3

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E



nnrmndSbi I

Gemeente UtrechtVergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen 
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Toets Activiteit Brandveilig Gebruik
Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Preventie heeft de WABO-activiteit gebruik getoetst aan de regelgeving 
van de BOR, van het Bouwbesluit 201 2, de Regeling bouwbesluit 201 2 en de Utrechtse Bouwverordening.

De aanvraag voldoet aan genoemde regelgeving.

Overwegingen
Bij de toetsing van het plan is uitgegaan van:

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 
- Tekening DVT advies BV201 6021 711 34 d.d. 31-03-201 6

PvE BMI en OAI, Platvoet Beveiligingssystemen d.d. 27-01 -201 6 
Projecteringstekeningen BMI
Bevestigingsmail geen woonfunctie op 2e verdieping, d.d. 01 -04-201 6

Op grond van deze vergunning mag bovenstaand pand alleen worden gebruikt als bijeenkomst voor 
kinderopvang functie. Het gebruik valt onder lid 1 b van artikel 2.2 van de BOR 'het in gebruik nemen of 
gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 1 0 personen jonger 
dan 12 jaar’

Voorschriften
Voor een brandveilig gebruik van het bouwwerk bent u altijd zelf primair verantwoordelijk. Wij wijzen u 
erop dat de algemene bepalingen in het Bouwbesluit 201 2 van toepassing zijn. Wij wijzen u er tevens op 
dat deze vergunning alleen geldig is, als het bouwwerk wordt gebruikt in overeenstemming met het 
gebruik zoals aangeven op het aanvraagformulier en op de bij de aanvraag ingediende situatieschets en 
plattegrondtekening(en).

Als u - al dan niet tijdelijk - het bouwwerk in gebruik neemt met een andere gebruiksfunctie of als er 
ingrijpende veranderingen in de inrichting van het bouwwerk plaatsvinden, moet u een gebruiksmelding of 
een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik indienen.

Ontruimingsplan en ontruimingsoefening
Er moet een ontruimingsplan aanwezig zijn dat is afgestemd op het gebruik zoals in deze vergunning is 
omschreven. Voor dit ontruimingsplan geldt een actualisatie plicht en de ontruimingsorganisatie moet 
voldoende geoefend zijn.

Maximaal aantal personen
De op tekening genoemde, maximum aantal van 86 personen in het bouwwerk verbinden wij als 
voorschrift aan deze vergunning. Wij gaan ervan uit dat u nooit meer dan dit aantal personen in het 
bouwwerk toelaat, ook niet bij incidentele activiteiten. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, 
gebruikt u het bouwwerk in afwijking van de vergunning. Op grond van artikel 2.1 van de WABO is dit 
verboden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk op www.utrecht.nl/baliebwo
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Behandeld door DatumMevrouw 24 augustus 201 5

Doorkiesnummer
E-mail

Ons kenmerk HZ_WABO-l 5-23632 
Onderwerpl@utrecht.nl 

Overzicht aan te vullen gegevens

Brief verzoek aanvullende gegevens

Bijlage(n)

Uw kenmerk 
Uw brief van

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 
vermelden

Geachte heer

U heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het adres Stationsstraat 36 te 
Vleuten. Deze aanvraag hebben wij op 18 augustus 201 5 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk 
HZ_WABO-l 5-23632.

Uw aanvraag betreft het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf. In uw aanvraag heeft u de 
volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) genoemd:

Brandveilig gebruik (artikel 2.1 lid 1 sub van de Wabo)

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten uit artikel 3.3. van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor). Daarbij hebben wij vastgesteld dat uw aanvraag niet volledig is. In de bijlage leest u 
welke gegevens u nog moet aanleveren.

Onderbreken beslistermijn
Aangezien uw aanvraag niet compleet is wordt de beslistermijn van uw aanvraag opgeschort waardoor de 
afhandeling wordt vertraagd. De onderbreking start op de verzenddatum van deze brief en eindigt op de 
dag waarop wij aanvullende gegevens hebben ontvangen.

Aanvullen aanvraag
Voor het aanvullen van uw aanvraag is het volgende van belang:

- de ontbrekende gegevens moeten uiterlijk vier weken na de verzending van de brief in ons bezit zijn;
- na ontvangst van een aanvulling beoordelen wij de volledigheid hiervan en wij nemen een besluit om 

de aanvraag niet te behandelen indien op dat moment niet alle gevraagde stukken zijn ontvangen;

- levert u de aanvullingen in gedeelten aan, dan dient u hierbij duidelijk te vermelden dat er nog meer 
stukken volgen;

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk HZ_WABO-l 5-23632

indien uw aanvraag via het Omgevingsloket Online is ingediend, moeten de gevraagde gegevens ook 
langs deze weg worden toegezonden. Wij verzoeken u om aanvullende stukken niet per e-mail toe te 
zenden.
indien uw aanvraag op papier is ingediend verzoeken wij u om:
- het kenmerk van de aanvraag te vermelden (HZ_WABO-nummer);
- aan te geven dat het aanvullende gegevens betreft;
- de behandelend medewerker te vermelden.

Leges
Indien wij moeten besluiten om uw aanvraag niet te gaan behandelen dan is op grond van de 
Legesverordening een bedrag van €1 32,00 verschuldigd.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij mevrouw

l@utrecht.nl.telefoonnummer e-mailadres:

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
Namens dezen,

M. Prijs
Hoofd Vergunningen

Bijlage:

Overzicht aan te vullen gegevens:

Ontbrekende gegevens Brandveiligheid

Brandweer District Utrecht heeft geconstateerd dat onderstaande gegevens ontbreken en/of onvolledig 
zijn:

Plattegrondtekeningen per bouwlaag (schaal max 1:100 indien Bvo < 10.000 m2 en anders max 
1:200): u heeft plattegrondtekeningen aangeleverd, maar deze zijn niet goed leesbaar. Ook 
ontbreken de brandblussers zoals aangegeven op de tekst bij de brandplattegrond.
Hierbij verzoek wij u om de bestaande tekeningen te verbeteren
(brandblussers/rookmelders/vlucht-routeaanduidingen aangeven) en met iets hogere resolutie aan te 
leveren. U mag natuurlijk ook nieuwe tekeningen aanleveren.
De totale vloeroppervlakte van het bouwwerk dient aangegeven te worden.

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen werkt op afspraak. Kijk opwww.utrecht.nl/baliebwo
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