Behorend bij besluit: OLO3520079
Datum: 05 februari 2019
Namens het College van B&W van de gemeente Woerden:

Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2018.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

3520079

Aanvraagnaam

J.E.E.M. Baggen

Uw referentiecode

-

Ingediend op

05-03-2018

Soort procedure

Onbekend

Projectomschrijving

Ontsluitingsweg Snellerpoort te Woerden

Opmerking

kosten zijn ingeschat op basis van kengetal, namelijk €
200,=/m2

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 5 maart 2018

Naam:

Gemeente Woerden

Bezoekadres:

Blekerijlaan 14
3447 GR WOERDEN

Postadres:

Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Telefoonnummer:

14 0348

Faxnummer:

0348 - 42 41 08

E-mailadres:

omgevingsloket@woerden.nl

Website:

www.woerden.nl

Contactpersoon:

omgevingsloket

Bereikbaar op:

ma - do 8:30 - 16:30, vrij 8:30 - 12:30

Aanvraagnummer: 3520079
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Weg aanleggen of veranderen
• Weg aanleggen of veranderen
Bijlagen

Datum aanvraag: 5 maart 2018

Aanvraagnummer: 3520079
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2018.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

50177214

Vestigingsnummer

000020820003

Statutaire naam

Gemeente Woerden

Handelsnaam

Gemeente Woerden

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

J.E.E.M.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Baggen

Functie

Specialist

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

3447 GR

Huisnummer

14

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Blekerijlaan

Woonplaats

Woerden

Correspondentieadres

Adres

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden

6

Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 5 maart 2018

Aanvraagnummer: 3520079

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2018.01
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Woerden

Kadastrale gemeente

Woerden

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

8042

Bouwplannaam

Ontsluitingsweg Snellerpoort

Bouwnummer

-

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie

3

8042
6976

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 5 maart 2018

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 3520079

Locatie maakt deel uit van toekomstige ontsluitingsweg
Snellerpoort

Pagina 1 van1

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2018.01
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Datum aanvraag: 5 maart 2018

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

het gebruiken van gronden in strijd met een
bestemmingsplan

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

deels gebruik als weg, deels braakliggend terrein

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

gebruik als ontsluitingsweg

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Braakliggend terrein wordt ontsluitingsweg

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 3520079

Bevoegd gezag: Gemeente Woerden
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Weg aanleggen of veranderen

Formulierversie
2018.01
1

Weg aanleggen of veranderen

Welke werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg of verandering van
de weg?
Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Geef de afmetingen van de aan te
leggen of de te veranderen weg
(lengte, hoogte, breedte, diepte).

Datum aanvraag: 5 maart 2018

bouwrijp-maken en aanleg ontsluitingsweg

lengte =250m breedte = ca 13m

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Om wat voor weg gaat het?

Provinciale weg
Gemeentelijke weg

Aanvraagnummer: 3520079

Bevoegd gezag: Gemeente Woerden
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Formulierversie
2018.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 5 maart 2018

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

ruimtelijke_onderbouwing_pdf

ruimtelijke
onderbouwing.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

2018-03-05

In
behandeling

vo_beneluxlaan_versie_2_con_231117_pdf

vo beneluxlaan versie Gegevens weg aanleggen 2018-03-05
2 con 231117.pdf
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen

In
behandeling

Aanvraagnummer: 3520079
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