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Aanvraag 

Op 23 oktober 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het in strijd 

met de bestemming periodiek innemen van een standplaats aan de Joost van den Vondellaan (ter 

hoogte van de Bilderdijklaan) te Apeldoorn. 

 

Aanvrager: 

Manfriet  

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) omschreven, activiteit: 

 

• Planologisch strijdig gebruik (Art. 2.1 lid 1c Wabo).  

 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W12/004886. 

 

Procedure  

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit heeft ingaande 24 januari 2013 

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. 

Deze zienswijzen zijn ongegrond verklaard. Zie voor de beoordeling van de zienswijzen de bij het 

besluit behorende zienswijzennota. 

 

Besluit 

Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

en het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 

 

Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 

behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 

 

Apeldoorn, 

 

namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 

 

 

 

 

R.J. Fidder  

manager team vergunningen Wabo, 

 

 



 

 

 

 

 
Besluitgegevens: 

Besluitnummer: W12/004886 

Behandeld door:  

Doorkiesnummer:  

 

Gewaarmerkte bijlagen:  

1 bijlage met overwegingen en voorschriften 

1 aanvraagformulier omgevingsvergunning 

1 situatietekening 

1 standplaatsvergunning 

1 luchtfoto 

2 fotobladen 

1 ruimtelijke onderbouwing 

1 zienswijzennota 

1 beleidsnotitie standplaatsen  

 

Leges specificatie 

Leges planologisch afwijkend gebruik: […] 

 

NB. 

1. Tegen het definitieve besluit kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

beroep worden ingesteld door: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen 

de ontwerpbeschikking. 

• belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het 

ontwerp zijn aangebracht.  

 

2. Het definitieve besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die 

termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet in werking 

voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden 

ingediend bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Zowel voor het indienen van een 

beroepschrift als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

 

 



 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 

behorende bij de activiteit:  

 

Planologisch afwijkend gebruik (art. 2.1, lid 1c, Wabo) 
 

 
Registratienummer: W12/004886  

Behandeld door: […] 

Doorkiesnummer: […]  

 

Legesverplichting: […] 

 

 

Overwegingen 

De aanvraag heeft betrekking op het in strijd met de bestemming periodiek innemen van een 

standplaats aan de Joost van den Vondellaan (ter hoogte van de Bilderdijklaan). 

 

In overweging nemende dat: 

 

• het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, ligt in het gebied waarvoor het 

bestemmingsplan “Stadsdeel-Noord-West” geldt; 

 

• het perceel volgens dit bestemmingsplan de bestemming “Verblijfsgebied” heeft; 

 

• het gebruik niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, omdat de 

bestemming het innemen van een standplaats niet toelaat; 

 

• op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijkend gebruik vergunning kan worden verleend, mits de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat; 

 

• het beoogde gebruik niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening; 

 

• de ruimtelijke onderbouwing als bijlage is bijgevoegd en in die vorm onderdeel is van deze 

overwegingen; 

 

• voor de afwijking van het bestemmingsplan geen specifieke verklaring van geen bedenkingen 

vereist is aangezien de afwijking valt onder de door de gemeenteraad aangewezen 

categorieën gevallen waarin een verklaring niet is vereist;  

 

Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wabo 

en het bepaalde in het Besluit omgevingsrecht, bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van 

deze activiteit.  

 

Voorschriften 

Aan de activiteit zijn geen voorschriften verbonden. 

 

  

 


