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Geachte heer van Garderen ,
Op 6 mei 2021 heeft onze toezichthouder samen met een medewerker van de VRU eencontrole verricht op het perceel Voorstraat 16 te Woudenberg . Tijdens dit bezoek isgecontroleerd of de verbouwingshandelingen die reeds uitgevoerd zijn op het perceelvoldoen aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Kom Woudenberg ,artikel 9 , Centrum en of de reeds uitgevoerde verbouwingen voor bewoning van hetpand voorts in overeenstemming zijn met de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit2012 en de woningwet .
Bij de controlebezoeken zijn de volgende overtredingen geconstateerdOp het dakterras aan de achterzijde van het pand op de eerste verdieping is een balkonaanwezig zonder valbeveiliging . Toezichthouder de heer Copier heeft met u hierovergesproken en mondeling afgesproken dat u een brief zal ontvangen wegens het nietgeplaatst hebben van een valbeveiliging . Daarnaast verhuurt u de tweede verdiepingvan het pand als woning . Voor deze bewoning is geen omgevingsvergunning verleend .De ruimtes die u verhuurt voldoen niet aan het Bouwbesluit 2012 en de woningwet . Vandeze overtredingen zijn foto's gemaakt .
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo )Volgens artikel 2.1 lid 1 onder a is het verboden een project uit te voeren welke geheelof gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk zonder omgevingsvergunning .
Artikel 2.1 lid onder c geeft aan dat het is verboden een project uit te voeren welkegeheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijdmet een bestemmingsplan .
Artikel 2.3a bepaalt dat het verboden is om een bouwwerk zonder omgevingsvergunningin stand te laten .
Bouwbesluit 2012Artikel 2.15 eist dat er een valbeveiliging aanwezig is op de rand van het dakterraswanneer de hoogte met de vloer daaronder meer dan één meter bedraagt . In uw gevalis de gemeten afstand tot het trottoir 3.10 meter .
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WoningwetArtikel 1b , lid 2 onder 2 bepaalt dat het verboden is een bestaand bouwwerk , open erfof terrein in een staat te brengen , te laten komen of te houden die niet voldoet aan deop de staat van dat bouwwerk , open erf of terrein van toepassing zijnde voorschriften .
Artikel 1b , lid 2 onder 3 bepaalt dat het verboden is een bouwwerk, open erf of terreinin gebrui te nemen , te of te laten gebruiken , ders dan
overeenstemming met de op die ingebruikneming of dat gebruik van toepassing zijndevoorschriften .
Artikel 1b , lid 2 onder 4 bepaalt dat het verboden is ( tenzlj een omgevingsvergunningvoor het bouwen van een bouwwerk het uitdrukkelijk toestaat ) het verboden is eenbouwwerk, dan wel een deel daarvan , in stand te laten voor zover bij het bouwendaarvan niet is voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften .
Ten aanzien van de overtredingen komen wij tot het volgendeWij hebben onderzocht of de strijdigheid kan worden gelegaliseerd . De conclusie is datlegalisatie voor de valbeveiliging mogelijk is . Wij verzoeken u daarom om op uiterlijk 1september 2021 een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen via hetomgevingsloket online voor het plaatsen van een valbeveiliging/ balkon /hekwerk datvoldoet aan het Bouwbesluit 2012 .
Tot het moment waarop er een omgevingsvergunning voor de valbeveiliging is verleenddient u binnen één week na verzenddatum van deze brief een tijdelijkevoorziening van één meter hoog te plaatsen voor vallen vanaf het dak te voorkomen .Deze voorziening mag geen opstap mogelijkheid hebben binnen 50 cm , gemeten vanafhet dak op de eerste verdieping . De maximale tussenruimte tussen eventuele aanwezigespijlen mag maximaal 5 cm zijn (een houten plaat behoort ook tot een tijdelijkeoplossing ) .
Voor de tussenruimte tussen de trapboom een het aanwezige raamkozijn in debultengevel langs de trap dle toegang biedt tot , zoals u het genoemd heeft huisnummer16c , moet ook een voorziening getroffen worden die ervoor zorgt dat de trap doelmatigen veilig gebruik kan worden als vluchtweg . Tijdens de gehouden controle heb ik u eenvoorbeeld aangedragen . Ik heb u als voorbeeld aangereikt dat u de ruimte tussen detrapboom en het raamkozijn dicht kon maken middels een houten plaat of om hetdaglicht te behouden met een plaat perspex . Zodra u deze werkzaamheden heeftuitgevoerd dient dit te melden bij de Toezichthouder Wabo via
loketleefomgeving@woudenberg.nl of m.copier@woudenberg.nl.

u

Voor de bewoning moet u ook op uiterlijk 1 september 2021 een principe verzoekIndlenen waaruit blijkt dat de bewoning volgens u wel gaat /kan voldoen aan hetgeldende bestemmingsplan , het Bouwbesluit 2012 en de woningwet. Tijdens degehouden controle heeft u een voorbeeld als oplossing aangedragen . Dit voorbeeld is opuw verzoek besproken met een plantoetser . De plantoetser heeft aangegeven dat er eenprincipe verzoek moet worden ingediend om te kijken of de illegale bewoning mogelijkgelegaliseerd kan worden . Mocht het principe verzoek een positief antwoord opleveren ,dan moet u ook hier een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online voorindienen
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Consequenties niet -nalevingWanneer de valbeveiliging en een veilige vluchtroute via de trap niet overeenkomstig deregels die het Bouwbesluit 2012 hiervoor voorschrijft geplaatst wordt en er geenaanvragen worden ingediend zullen wij gebruik maken van de wettelijkesanctiemiddelen die ons ter beschikking staan om tegen de strijdigheid op te treden . Dekosten van dergelijke maatregelen komen voor uw rekening. Wij gaan er vooralsnoganuit dat deze maatregelen achterwege kunnen blijven .
Nadere informatieInformatie over deze brief is te verkrijgen bij de heer M. Copier via telefoonnummer14033 en/of via het mailadres m.copier@woudenberg.nl.
Hoogachtend,Burgemeester en wethouders van WoudenbergNamens dezen ,

M. CopierToezichthouder


