XjM Gemeente Breda
www.breda.nl
contact@breda.nl
Twitter@breda
Telefoon 14 076

Postadres
Postbus 90156, 4800 RH Breda
Eneco Wind B.V.
T.a.v. C. De Haan
Marten Meesweg 5
3068AV ROTTERDAM

Uw brief

Bezoekadres
Stadskantoor
Claudius Prinsenlaan 10

Datum

Ons kenmerk
BREDA-40989614-20263

1 4 AUG. 2020
Onderwerp

Telefoon I Behandeld door

Intrekking omgevingsvergunning

www.breda.nl/contact
14 076

Bijlagen
-

Geachte heer/mevrouw De Haan,
Op 5 februari 2003 verleenden wij een reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een
trafostation en een windturbine aan de Biezenstraat 7, kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie
L, nummer 301. Het beschikkingskenmerk is RMS/2002/2450/10/01. Ten behoeve van het verlenen
van de gevraagde vergunning is op 14 augustus 2001 vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 Wet
op de Ruimtelijke Ordening (hierna WRO) verleend. In deze brief leest u hierover meer.

Wat is het verzoek?
U heeft verzocht om de intrekking van de voornoemde bouwvergunning en de hiertoe verleende
vrijstelling. In verband met de uit te voeren verwijderingswerkzaamheden van de windturbine
verzoekt om u de intrekking niet per direct in te laten gaan maar per 31 maart 2021.

Wat doen wij?
Wij hebben besloten om, in lijn met uw verzoek, zowel de op 5 februari 2003 verleende reguliere
bouwvergunning voor het plaatsen van een trafostation en een windturbine aan de Biezenstraat 7,
kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie L, nummer 301 met beschikkingskenmerk
RMS/2002/2450/10/0 als de hiertoe verleende vrijstelling per 31 maart 2021 in te trekken. Dit besluit
baseren wij op artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. artikel 3.10
lid 1 onder a Wabo jo. artikel 3.15 lid 2 Wabo.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar maken. Binnen zes weken na
dagtekening van deze brief kunt u dit bezwaar schríftelijk indienen bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Breda.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon de heer
J.J.S. Koijen. U bereikt hem/haar op telefoonnummer (076) 529 4795 of via e-mail:
jjs.koijen@breda.nl
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Breda,
namens dezen,

J.C. van Westenbrugge
Afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving

