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Onderwerp omgevingsvergunning en factuur 

Geachte heer Schavemaker, 

Bij deze brief treft u de gevraagde omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van een kunstwerk aan de 
berging op het perceel Conferencelaan 1 te Wognum. 

Dit besluit wordt binnenkort gepubliceerd in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek van het weekblad "de 
Medemblikker". Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit kan bezwaar c.q. beroep tegen het 
besluit worden ingesteld. 

Wij wijzen u erop dat u gedurende deze periode bouwt op eigen risico. Eventuele bezwaren of beroep 
schorsen echter niet automatisch de werking van ons besluit. 

Ofschoon de vergunning is afgegeven, kunnen er nog andere wettelijke belemmeringen bestaan voor de 
uitvoering van de bouw, zoals bijvoorbeeld andere benodigde vergunningen of burenrechtelijke aspecten 
(bouwen op of boven de grond van derden). 

Tot slot wijzen wij u er op dat het (ver)bouwen moet gebeuren volgens de bijgevoegde voorschriften. 
Het is daarom verstandig om deze voorschriften aandachtig door te lezen voordat u met de bouw gaat 
beginnen. 

Leges 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. 
De leges komen voor u op een bedrag van € 218,00. 

De legesspecificatie van dit bedrag is als volgt: 



niet te lang met het indienen van een formele aanvraag of bouwplan. Dit kan negatieve gevolgen 
hebben voor de haalbaarheid van uw plan. 

Tot slot wijs ik u erop dat deze brief moet worden opgevat als een principestandpunt. 
Het instellen van bezwaar en beroep is op dit moment niet mogelijk. 

Vragen 
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met mij op. Ik ben bereikbaar via het telefoonnummer 
(0229) 85 60 00 op maandag t/m donderdag van 9.00-16.30 uur. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Medemblik, 

Jan+lania 
Specialist Wabo-vergunningen 
Afdeling Omgeving 8: Samenleving 


