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Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 5 juli 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen 

voor het bouwen van 12 appartementen t.b.v. migrantenlogies. De aanvraag gaat 

over de locatie Weeresteinstraat 171 te Hillegom.  

 

Deze aanvraag bevat een activiteit waarvoor in beginsel een verklaring van geen 

bedenkingen van u is vereist. De aanvraag om een omgevingsvergunning heeft 

namelijk betrekking op het afwijken van het bestemmingsplan. Voor deze afwijking 

is in het bestemmingsplan geen afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Ook valt deze 

afwijking niet onder de aangewezen afwijkingsgevallen (kruimelgevallenregeling). 

Het college is daarom in beginsel niet bevoegd om zonder een besluit van uw raad 

een beslissing op deze aanvraag te nemen. 

(WABO artikel 2.1, 1, c, en artikel 2.12, 1, a, 2º en 3º) 

 

Wij sturen deze aanvraag zoals in de Wabo bepaald ‘onverwijld’ aan u door. Er 

heeft nog geen inhoudelijke toetsing of beoordeling plaatsgevonden. Wij stellen u 

met deze brief op de hoogte van deze aanvraag.  

(WABO artikel 3.11, 1) 

 

De wet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid categorieën van gevallen aan te 

wijzen, waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Uw 

gemeenteraad heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en de bevoegdheid 

met betrekking tot een aantal categorieën van gevallen gedelegeerd aan het 

college. 

(WABO artikel 2.27, 1, en Bro artikel 6.5, 1) 

 

De aanvraag valt onder de door uw gemeenteraad gedelegeerde categorieën van 

gevallen. Het college is daarom bevoegd om zonder een besluit van uw raad een 

beslissing op deze aanvraag te nemen. 
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Wij zullen de procedure voor de vergunning vervolgen, hierin is echter voor uw 

gemeenteraad verder geen rol weggelegd. U kunt dit dossier als afgehandeld 

beschouwen. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 

telefoonnummer 140252 of e-mailadres: e.koek@hltsamen.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Hillegom, 

 

 

 

 

E.L. Koek 

Team Vergunningen, Publieksservice 


