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Afwezig op maandag

Geachte heer, mevrouw,

De heer , vroeg ons om juridische hulp.

Cliënt is het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 17 Groote Keeten’ en de 
bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning
Cliënt is eigenaar van het aangrenzende perceel Achterweg .Dİt plan heeft voor cliënt nadelige 
gevolgen.

Het plan tast het woongenot van cliënt aan
Het plan maakt de bouw van een woning op het aan Achterweg  grenzende perceel mogelijk. 
Hierdoor wordt zowel het vrije uitzicht, de zoninval en de privacy van cliënt beperkt. Het plangebied is 
op dit moment in gebruik als weide (grasland). In het huidige bestemmingsplan heeft het perceel 
weliswaar een woonbestemming maar geen bouwvlak. Vanzelfsprekend zijn de gevolgen van het 
nieuwe bestemmingsplan (en bijbehorende omgevingsvergunning) dan ook aanzienlijk.

Waar het plangebied gezien vanaf de Achterweg aan de linkerzijde grenst aan het perceel van cliënt, 
grenst het aan de rechterzijde aan het buitengebied (Zijpe) met de bestemming Agrarisch. Hoewel de 
gemeenteraad beleidsruimte heeft bij het vaststellen van een bestemmingsplan dienen hierbij de 
betrokken belangen, waaronder dat van cliënt te worden, te worden meegewogen.

Het bouwvlak is, gelet op de grootte van het perceel/plangebied, ruim. Bovendien is het bouwvlak 
centraal op het perceel voorzien. Hierdoor komt de zijgevel van het hoofdgebouw met een nokhoogte 
van maximaal 8m op 3m van de erfgrens met cliënt te liggen. De voorziene bijkeuken komt op de
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erfgrens. Cliënt verzoekt daarom om het bouwvlak circa 2m te verschuiven naar de rechterzijde 
(gezien vanaf de Achterweg). Dit is een veel minder vergaande wijziging dan het verkleinen van het 
bouwvlak, waarmee toch recht wordt gedaan aan de belangen van cliënt.

Cliënt vraagt u rekening te houden met deze zienswijze en het plan (en de 
omgevingsvergunning) aan te passen
Cliënt maakt daarnaast graag van de mogelijkheid gebruik om tevens mondeling zijn zienswijze naar 
voren te brengen. Hierover neemt cliënt zelf telefonisch contact op.
Bel of mail mij gerust als u vragen hebt. U bereikt mij op telefoonnummer . Mailen kan 
naar klantenservice@achmearechtsbiistand.nl onder vermelding van ons zaaknummer is R220847009.

Met vriendelijke groet,

Dhr. mr. 



Machtiging
Verzekerde

Machtiging R220847009
i Ik machtig A.A.M. van der Linden (en indien nodig een andere behandelaar) van Stichting Achmea 
| Rechtsbijstand om voor en namens mij:

. i correspondentie met derden te voeren;

- | op (hoor)zittingen te verschijnen;

- j alle handelingen in juridische procedures te verrichten, die volgens de jurist die mijn zaak behandelt, 
i nodig of wenselijk zijn;

- I datgene te doen, wat ik zou doen als ik zelf aanwezig was.

Betreft procedure: Ontwerpbestemmingsplan "Achterweg 17” te Callantsoog en ontwerp-omgevingsvergunning (met 
coördinatieregeling)
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