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Geachte heer Spaander, 

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Uw aanvraag is ontvangen op 6 oktober 2021 en 

geregistreerd onder nummer WABO-2021-0667. U vraagt het aanleggen van een voedselbos met de 

daarbij behorende paden, paddenpoelen en overige voorzieningen op het adres Hilkensbergweg 1 te 
Broekhuizen. In deze brief informeren wij u over de status van uw aanvraag. 

De aanvraag omvat de volgende activiteiten: 
- Handelen in strijd met regels RO 

- Werk of werkzaamheden uitvoeren 

- Bouw 

- Grondwaterbescherming 

Ontvankelijkheid 
Wij hebben uw aanvraag nog niet kunnen toetsen. De verstrekte gegevens zijn namelijk onvoldoende 

voor de beoordeling van de aanvraag. 

De volgende gegevens ontbreken: 

• Een goede situatietekening waarop de aan te brengen voorzieningen en ingrepen zijn 

aangegeven; 

• Gemaatvoerde tekeningen, doorsnede- en detailtekeningen van de aan te leggen bosvijver, 

paddenpoelen, vleermuishuizen, loopeendenverblijven en oeverzwaluwnestgelegenheden; 

• een recent of geactualiseerd flora- en faunaonderzoek, omdat er dichtbij een dassenburcht 

aanwezig is. De directe leefomgeving van de burcht wordt veranderd en dat heeft gevolgen. 

Advies is om het onderzoek uit 2016 te laten opfrissen en uitbreiden met deze ontwikkeling. 
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Procedure en onderbreken beslistermijn 

Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw 

aanvraag. De behandeling van uw aanvraag vindt plaats op basis van de reguliere procedure met een 

standaard termijn van 8 weken. 

Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de 

Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag na verzenden van 

deze brief. De beslistermijn gaat weer lopen op de dag waarop de gevraagde gegevens zijn 

ontvangen. Zorgt u ervoor dat de ontbrekende gegevens binnen vier weken na dagtekening van 

deze brief bij ons binnen zijn. Hiermee voorkomt u dat wij uw zaak buiten behandeling moeten laten. 

Wilt u bij het aanleveren van de gegevens het zaaknummer "WABO-2021-0667" vermelden? 

Mochten wij de gevraagde gegevens niet binnen de genoemde termijn hebben ontvangen dan zal de 

aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling worden 

gelaten. Let op! U bent dan evengoed leges verschuldigd. 

Let op 

De aanvraag is nog niet inhoudelijk beoordeeld. Het is dus mogelijk dat er nog vragen/opmerkingen 

volgen en dat wij u vragen om de aanvraag te verduidelijken met aanvullende gegevens. 

Tot slot 

Informatie over uw omgevingsvergunning kunt u krijgen bij administratie vergunningen. 

U kunt hen bereiken via telefoon: 077-4779777 of het mailadres 

administratievergunningen@horstaandemaas.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas 

B.W. ter Steege, Zaakmanager 
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Formulier aanvullende gegevens 

WABO kenmerk WABO-2021-0667  

Gegevens aanvrager 
Naam J. Spaander 

Adres Westervoortsedijk 85 

Postcode 6827 AW 

Woonplaats ARNHEM 

Locatie activiteiten: 
	

Hilkensbergweg 1 te Broekhuizen 

Kadastrale gegevens: 
	

Gemeente 

Graag dit formulier met de aanvullende stukken retourneren. 
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