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Ingevolge artikel 2.10 van de Wabo dient u de aanvraag te toetsen aan het bestemmingsplan, 
de redelijke eisen van welstand, het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Door u is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van drie woningen op 
Binnenweg 27 te Bennebroek ter inzage gelegd voor de activiteiten bouwen en handelen in 
strijd met de regels van de ruimtelijke ordening. Tot en met 18 november 2021 is het mogelijk 
een zienswijze in te dienen. Cliënten dienen hierbij de volgende zienswijze in.

In verband met COVID-19 werken wij zoveel mogelijk vanuit huis en is bezoek op onze vestigingen helaas momenteel 
niet mogelijk. Een afspraak via beeldbellen is wel mogelijk.
Zodra het weer mogelijk is ontvangen wij u weer graag op afspraak persoonlijk op één van onze vestigingen.

Door is terecht opgemerkt dat het bouwplan in strijd is met de doeleindenomschrijvingen van de 
bestemmingen, aangezien op deze bestemmingen geen woningen gebouwd mogen worden. 
Ook de bergingen in de achtertuin zijn niet mogelijk op de huidige bestemmingen. Nu u wilt af
wijken van het geldende de bestemmingsplan dient u belangen van derden, zo ook cliënten, 
mee te wegen in de verdere besluitvorming.
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Bestemmingsplan
Voor het perceel is het Bestemmingsplan Bennebroek 2016 van kracht. Via ruimtelijke plannen 
is te zien dat het bouwplan gesitueerd is op gronden met de enkelbestemmingen “Bedrijf’, 
“Groen” en “Tuin” voorts geldt de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie 3”
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Overlast /geluid /ontsluiting
Gelet op de situering van 

is er niet veel hinder van de geplande woningen. Dit is op zich voor cliënten dan
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

De Entree 222
Postadres
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

Tot mij hebben zich gewend 
te Bennebroek inzake het volgende.

Door u is een aanvraag om een omgevin

T 020 6 517 517 
F 020 6 914 737 
www.das.nl
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In afwachting van uw reactie, teken ik,

Met vriendelijke groet,

DAS 

 advocaat
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Gelet op hetgeen hier is aangevoerd verzoeken cliënten u de plannen naar aanleiding van deze 
zienswijze aan te passen c.q zekerheid te bieden aangaande de voorziene problemen bij de 
bouw en de uitvoering.

Mede gelet hierop zijn cliënten ook zeer bevreesd voor de overlast van het bouwverkeer en de 
schade die dit bouwverkeer zou kunnen veroorzaken. Cliënten verzoeken dan ook bij het door
gaan van de plannen een manier van heien voor te schrijven die zo veilig mogelijk voor de om
geving is waardoor schade tot een minimum wordt beperkt. geen 
huizen en veel gevoeliger qua constructie, voor schade dan huizen. Hierbij willen cliënten op
merken dat er weinig communicatie en duidelijkheid dan wel zekerheid komt van de projectont
wikkelaar. Cliënten hebben in de afgelopen jaren reeds 2 x een bouwexploot verzonden waarop 
weinig respons is gekomen.

ook geen probleem. Groot probleem is de ontsluiting van de woningen direct achter de 
 Dit zal voor grote hinder zorgen in de vorm van geluid. Verder 

zal het bouwverkeer niet aan de voorzijde van de Verschuer Brantslaan afwikkelen maar gaat 
deze via een heel smal zandpad, waar men in gaat rijden vanaf de Binnenweg langs de slaap
kamer van cliënte. Dit zandpad loopt aan de achterkant van

dat grenst aan dit zandpad.
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Warmtepomp
De woningen worden duurzaam gebouwd hetgeen betekent dat er ook sprake zal zijn van 
warmtepompen. Cliënten wijzen erop dat er per 1 april 2021 nieuwe geluidseisen worden ge
steld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. 
Het gaat hierbij om warmtepompen die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. 
Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Deze wetgeving 
geldt ook hier. Cliënten verzoeken u dan ook dat de warmtepompen zover mogelijk bij omwo
nenden vandaan worden geplaatst. Overigens is het cliënten opgevallen dat de ware afmetin
gen van de te bouwen huizen niet goed vermeld staan op overheid.nl aangezien daar niet de 
juiste tekening is geplaatst.

Parkeren
Dat het parkeren op eigen perceel wordt opgelost is prima alleen de toegang aan de kant van 
cliënten, zie ook het op de eerste pagina aangeven probleem, zouden cliënten toch graag an
ders zien. Er is sprake van een smalle toegangsweg direct achter de
Dit leidt onvermijdelijk tot overlast op diverse momenten van dag en nacht. Cliënten zouden hier 
toch graag een andere oplossing zien.
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