
Gebruik van begane grond ten 
behoeve van kinderopvang past 
binnen het geldende 
bestemmingsplan. Maakt 
derhalve geen onderdeel uit van 
het besluit
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9 plattegronden zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden, 
in deplattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. C AllePlattegronden.nl
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Dienst Stadsontwikkeling 
Bouwbeheer

Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Bezoekadres: Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht 

Telefoon:
Fax:

Internet: www.utrecht.nlen

Behandeld door: Datum: 12 april 2002 
BV2016320Doorkiesnummer: Ons kenmerk:

Kostendrager: Onderwerp: Verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 
3 WRO

580810000
Bijlage(n): geen
Uw kenmerk: Verzonden:

Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermeldenLeges: € 226,89

Geachte heer en

Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van 29 november 2001 voor het wijzigen van het 
gebruik van een eengezinshuis ten behoeve van een tandartsenpraktijk aan Stationsstraat 36 delen wij u 
het volgende mee.

Planologisch kader
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Vleuten zuid'. Op grond van de plankaart hebben betreffende 
gronden de bestemming 'Bijzondere Doeleinden, klasse B met bijbehorende erven'. Ingevolge artikel 15 
van de bij dit bestemmingsplan behorende voorschriften zijn deze gronden bestemd voor de bouw van 
eengezinshuizen in twee bouwlagen, in open bebouwing, met praktijk- c.q. kantoorruimte ten behoeve 
van een arts, tandarts, accountant, makelaar en architect.

Op grond van de door u aangeleverde tekeningen leiden wij af dat u de begane grond en de eerste 
verdieping wilt gaan gebruiken als praktijkruimte voor uw tandartsenpraktijk. Op grond van het 
geldende bestemmingsplan is het toegestaan om een deel van het pand (begane grond) te gebruiken o.a. 
ten behoeve van een tandartsenpraktijk. Het gebruik van de gehele begane grond en de eerste verdieping 
als tandartsenpraktijk (ongeveer 256 m2) is in strijd met het bestemmingsplan.

Verder wijzen wij u erop dat het pand geregistreerd staat als monument. Hierdoor geldt er een strenger 
regime ten aanzien van bouwvergunningsvrije werkzaamheden. Tevens heeft u voor de diverse 
(bouw)werkzaamheden als snel een monumentenvergunning nodig. Voor vragen hieromtrent kunt u 
contact opnemen met de heer
Dienst Stadsontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder

van de afdeling Monumenten van de

Onttrekkingsvergunning
Verder hebben wij op 14 februari 2002 uw brief ontvangen waarin u verzoekt om een 
onttrekkingsvergunning ex artikel 30 lid la van de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening 
Bestuur Regio Utrecht. Wij hebben u bij brief (met ons kenmerk OW2020797) van 20 februari 2002 
meegedeeld dat deze vergunning aan u is verleend.

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.
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Kenmerk
BV2016320

Vrijstelling
Wij hebben onderzocht of het verlenen van vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan op 
grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) wenselijk is. Door de 
diverse afdelingen is positief geadviseerd over het verlenen van vrijstelling voor een tandartsenpraktijk. 
Derhalve hebben wij uw verzoek om vrijstelling gedurende de periode van 13 februari tot 13 maart 2002 
ter inzage gelegd. Hierdoor is een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze tegen het 
plan in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Wij hebben op grond van het voorgaande besloten om uw verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 3 
WRO ten behoeve van het mogen gebruiken van de begane grond en de eerste verdieping van het pand 
(conform de door u aangeleverde tekeningen) op de Stationsstraat 36 als tandartsenpraktijk te verlenen.

Op grond van de legesverordening bent u voor het verkrijgen van het besluit op het door u ingediende 
verzoek een legesbedrag van € 226,89 verschuldigd. De nota zal afzonderlijk worden verzonden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Utrecht, 
namens hen:
het Hoofd afdeling Bouwbeheer,

N.B.: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT. De termijn hiertoe bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van het besluit. Het 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam van de indiener, de datum, een omschrijving van het aangevochten besluit en de 
gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken, moet naast 
een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de president van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA UTRECHT. De president is namelijk bevoegd om een dergelijke voorziening te treffen indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat 
vereist. Voor een dergelijk verzoek is een natuurlijk persoon € 109,00 en een rechtspersoon € 218,00 aan griffierecht verschuldigd.
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Kenmerk
BV2016320

t.b.v. Sector Post- en Archiefzaken.

Ons kenmerk : BV2016320

Afdeling : Bouwbeheer

Behandeld door

Doorkiesnummer

U wordt verzocht van bijgaande bouwvergunning afschriften te maken voor:

H- 4116) 3 afschriften. ALTIJD

□ - Cdt Brandweer

0-O.G.U. t a v. Dhr (bij uitgifte openbare grond)

□ - Sector Monumenten, algemeen secretariaat (4381)

□ . BT (indien sprake van rolluiken)

m - Dienst burgerzaken en Gemeentebelastingen (DB en G), bureau taxatie, 
(tevens aanvraagformulier + set tekeningen meezenden)

□ - Unit Oost/Binnenstad, Bvg (indien wijziging gebruik binnenstad i.v.m. m2)

□ - Juridische Unit,

□ - D.S.B., Ingenieursbureau, groep Stedelijk Water & Installaties, dhr.
(indien een rioleringsadvies is gegeven)

(indien een gebruiksvergunning wordt gevraagd)
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