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OMGEVINGSLOKET
A ANVR AGEN OMGE VINGSVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ingediend op de aangegeven datum:
Birkstraat 117 intern en extern verbouwen van een boerderij tot
2 woningen OV-2018-0210 26-04-2018
Burg.Grothestraat 37 wijzigen van de entreepui OV-2018-0218
02-05-2018
De Beaufortlaan 26 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0213
28-04-2018
Eigendomweg 84 kappen van een den in de voortuin OV-2018-0216
30-04-2018
Grote Melmweg 35 vergroten van een bedrijfswoning OV-2018-0215
30-04-2018
Oude Utrechtseweg 39 kappen van een spar in de achtertuin
OV-2018-0212 26-04-2018
Soesterbergsestraat 122 kappen van een dode vliegden OV-2018-0214
29-04-2018
De publicatie van de ingediende aanvragen is ter informatie en u kunt
hier geen bezwaar tegen maken.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende
aanvraag de beslistermijnen maximaal zes weken te verlengen:
Grote Melmweg 33 kappen van 1 populier en 1 linde en kandelaberen van een rij populieren OV-2018-0123 19-03-2018

Kennisgeving incidentele festiviteit
Op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Soest is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit
het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel
heeft Grand Café De Lindenhof kennis gegeven van bovenstaande incidentele festiviteit.

D U U R L O O P 16 M E I 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 30 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor de duurloop van de blauwe paaltjesroute in de Lange Duinen op woensdag 16 mei 2018 van 19.30 uur tot
uiterlijk 20.30 uur.
Vergunningen onder het kopje ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
inzien of bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina. Voor vragen: mw. mw. J.M. van den Berg, (035) 60 93 411, of stuur een e-mail
naar: postbus2000@soest.nl.

RUIMTE
VERORDENING BLIJVERSLENING
VA S T G E S T E L D
Burgemeester en wethouders van Soest hebben op 22 december 2016
de Verordening Blijverslening Soest vastgesteld. Deze verordening
treedt op 20 juni 2018 in werking. Met deze verordening wordt een
financieel arrangement mogelijk gemaakt voor eigenwoningbezitters
die hun woning levensloopbestendig(er) willen maken.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
De volgende omgevingsvergunningen zijn verleend en op de aangegeven datum verzonden:
Amersfoortsestraat 107 plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak OV-2018-0094 02-05-2018
Birkstraat 142 bouwen van een mestopslag WABO-2018-0028
02-05-2018
De Beaufortlaan 38 bouwen van een vrijstaand woonhuis OV-2018-0075
30-04-2018
De Schans 20 uitbreiden van een kringloopcentrum OV-2018-0113
30-04-2018
Koppenlaan 1A plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak
OV-2018-0118 02-05-2018
Parklaan 38 verbeteren van de constructie van een woonhuis
OV-2018-0176 02-05-2018
Soesterbergsestraat 42A aanleg/wijzigen van een inrit
(van rechtswege verleend) OV-2018-0012 30-04-2018
Bezwaar maken? Zie groene kader op deze pagina.

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE
K WA L I T E I T (C R K )
De vergadering van de CRK vindt in elke even week op vrijdag plaats
aan het Raadhuisplein 1. Tijdens de vergadering (aanvang 9.30 uur)
bent u van harte welkom. De exacte data van de vergaderingen kunt u
vinden op www.soest.nl. Vanaf donderdag voorafgaand aan de
vergadering(en) kunt u de agenda inzien bij de balie van het
Omgevingsloket.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
L E N T E B O C K F E S T I VA L 2 018
De burgemeester van Soest maakt bekend dat hij op 30 april 2018 op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Soest
vergunning heeft verleend voor het Lentebock festival op vrijdag
18 mei van 17.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag 19 mei 2018 van 12.00
uur tot 19.00 uur voor en op het terras van Grand Café De Lindenhof
aan de Van Weedestraat 131 te Soest.

Voor vragen: dhr. C.M. de Jongh, (035) 60 93 467,
postbus2000@soest.nl.

INWERKINGTREDING CHW
BESTEMMINGSPL AN-PLUS MET VERBREDE
REIK WIJDTE SOESTERBERG -NOORD
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op
28 juni 2017 een tussenuitspraak gedaan over het Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg-Noord (hierna:
het bestemmingsplan). Zij heeft via deze tussenuitspraak de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ toegepast. De gemeenteraad heeft de
opdracht gekregen om het besluit van 27 oktober 2016 te herstellen.
Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Soest het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Tegen deze vaststelling heeft één
belanghebbende aangegeven dat één planregel niet goed was aangepast. De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 ingestemd met de
wijziging van de betreffende planregel. Op 25 april 2018 heeft de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven dat de
desbetreffende regel aangepast moet worden en dat het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd moet kunnen worden. Het bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden en in
werking getreden.

Digitaal raadplegen
Het in werking getreden bestemmingsplan en de uitspraak van de
Raad van State is digitaal in te zien via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.soest.nl/bestemmingsplannen
Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0342.BPSTB0012-0501. Het digitale bestemmingsplan op
www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert
bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een
pdf of een papieren versie).

Reageren
Het is niet meer mogelijk tegen het bestemmingsplan te reageren.

ADRES EN OPENINGSTIJDEN
Bezoekadres Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest Postadres Postbus 2000, 3760 CA Soest Internet www.soest.nl
Wij werken op afspraak. Wilt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket of een andere balie van de gemeente?
Ga naar www.soest.nl/afspraak en plan uw afspraak in. Of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

MILIEU
M E L D I N G VA N A C T I V I T E I T E N A A N D E
C E N T U R I O N B A A N 19 0 I N S O E S T E R B E R G
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest hebben op
23 april 2018 een melding ontvangen van Vertex-Dental B.V. te
Soesterberg. Het gaat om een melding van activiteiten in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op
het uitbreiden van het bedrijf, waarbij de werkzaamheden/processen
hetzelfde blijven. De melding heeft het zaakkenmerk Z-MLD-20181164. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze,
bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te
vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het
Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via
telefoonnummer: (030) 70 23 300 of info@rudutrecht.nl. Vermeld u
hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte
blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert
u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie
in uw buurt.

VERKEER
VERKEERSBESLUIT E VENEMENT OUDE
A M B A C H T E N M A R K T S O E S T 2 018
Het college van burgemeester en wethouders van Soest maakt op
grond van artikel 26 van de BABW vanaf 9 mei 2018 in de
Staatscourant het volgende verkeersbesluit bekend:
- Evenement Oude Ambachtenmarkt Soest 2018
Dit verkeersbesluit is digitaal in te zien via www.overheid.nl.

Inzage
De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het
Omgevingsloket. De overige verleende vergunningen kunt u
nalezen in het Informatiecentrum in het gemeentehuis.
Bezwaar maken
Bent u belanghebbende en het niet eens met een verleende of
geweigerde vergunning of ontheffing? Dan kunt u, binnen zes
weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar maken bij
Burgemeester en Wethouders van Soest. Voor de andere genomen besluiten op deze pagina geldt een bezwaartermijn van zes
weken na publicatiedatum. Als bij de verleende vergunning of
het genomen besluit een andere procedure is aangegeven, is
deze leidend. In het bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft (dagtekening);
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
- U stuurt zo mogelijk een kopie van dit besluit mee;
de redenen waarom u bezwaar maakt;
ondertekening met uw handtekening.
Tijdens een bezwaarprocedure geldt het genomen besluit.
Als u niet wilt dat het besluit al in werking treedt, kunt u naast
uw bezwaar om een voorlopige voorziening vragen aan de
rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. Een verzoek om een
voorlopige voorziening stuurt u naar: de Rechtbank Utrecht,
sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 AD Utrecht
Voor de publicaties van verordeningen geldt, dat de publicatie in
het elektronisch gemeenteblad leidend is. Ga hiervoor naar
www.officielebekendmakingen.nl, kies voor ‘Gemeenteblad’>
‘Op organisatie’> ‘Gemeente’ en dan voor ‘Soest’. Dan komt u
uit bij de gepubliceerde verordeningen van de gemeente Soest.

