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Geachte heer
Op 3 februari 2005 verleenden wij een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van twee
windturbines op de locatie, kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie L, nummer 190. Het
beschikkingskenmerk is ODB/2002/0430/16/01. Ten behoeve van het verlenen van de gevraagde
vergunning is op 7 oktober 2004 een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke
Ordening (hierna WRO) verleend. Deze vrijstelling heeft als kenmerk 2002/0430/43/01.
Wat is het verzoek?
Bij schrijven van 29 juli 2020 verzoekt u om de intrekking van de voornoemde bouwvergunning en
de hiertoe verleende vrijstelling.
Wat doen wij?
Wij hebben besloten om, in lijn met uw verzoek, zowel de op 3 februari 2005 verleende reguliere
bouwvergunning voor het bouwen van twee windturbines op de locatie, kadastraal bekend als
gemeente Breda, sectie L, nummer 190 met beschikkingskenmerk is ODB/2002/0430/16/01 als de
op 7 oktober 2004 verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 WRO met kenmerk
2002/0430/43/01 in te trekken. Dit besluit baseren wij op artikel 2.33 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (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 noçn/ragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op meUŗ^contactpersoon de heer
U bereikt hem/haar op telefoonnummer (076)
of via e-mail:
^^^H@bre d a. n I
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Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Breda,
namens dezen,

J.C. van Westenbrugge
Afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving

