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Bronsvoort, Edwin

Van: Ruben Medina van Marle <rmedinavmarle@vazet.nl>

Verzonden: maandag 3 oktober 2022 12:03

Aan: Bronsvoort, Edwin

CC: Booiman, Willy

Onderwerp: RE: Aanvraag omgevingsvergunning Kampweg 46 Brummen, bouw 15 

appartementen (2022-1379, OLO:7113935) 

Goedemorgen Edwin, 

 

Aangezien de buitenbergingenbergingen zoals wij deze ingediend hebben vergunningsvrij en zonder verdere 

beoordeling gerealiseerd kunnen worden, maken deze geen deel uit van de onderhavige aanvraag 

omgevingsvergunning. De verstrekte gegevens dienen t.b.v. de bouwbesluittoets.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ruben Medina van Marle 

Projectmanager 

 
Vazet creatie B.V. 

Stationsweg 2 / 8011 CZ Zwolle 

T   038 720 09 97 

M  06 27 03 24 00 

E   rmvmarle@vazet.nl 

I    www.vazet.nl 

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie 
bevatten. Indien het mailbericht verkeerd is geadresseerd en/of bij de juiste adressering toch niet bij de juiste persoon 
is aangekomen verzoeken wij u dringend ons dit te laten weten (telefonisch of per mail) en het bericht direct te 
vernietigen. Verspreiding, openbaarmaking aan derden en/of het wijzigen van dit e-mail bericht is strikt verboden. 

 

 

Van: Bronsvoort, Edwin <E.Bronsvoort@brummen.nl>  

Verzonden: donderdag 29 september 2022 16:06 

Aan: Ruben Medina van Marle <rmedinavmarle@vazet.nl> 

CC: Booiman, Willy <W.Booiman@brummen.nl> 

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning Kampweg 46 Brummen, bouw 15 appartementen (2022-1379, 

OLO:7113935)  

 

Dag heer Medina Van Marle, 

  

bedankt voor het toevoegen van de benodigde gegevens aan het OLO-dossier betreffende bovengenoemde 

aanvraag omgevingsvergunning. 

  

Voor wat betreft de beoogde buitenbergingen bij de appartementen stel ik vast dat hiervoor voor de bouwactiviteit 

géén omgevingsvergunning vereist is. 

Omdat de bergingen wel benodigd zijn voor de bouwbesluittoets nemen we de aangeleverde gegevens hieromtrent 

mee. 

  

 BESLUIT-2022-1379- verklaring buitenbergingen vergunningvrij.

Hoort bij besluit van het college van Brummen
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Graag ontvang ik per ommegaande van jou nog even een replay met de bevestiging dat de bergingen gelet op 

bovenstaande voor de bouwactiviteit géén onderdeel uitmaken van de onderhavige aanvraag 

omgevingsvergunning. 

  

B.v.d. 

   

  

Met vriendelijke groet, 

  

Edwin Bronsvoort | Juridisch medewerker vergunningverlening Wabo | Fysieke Leefomgeving 

Gemeente Brummen | Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen  

(0575) 56 85 73 | 06-82 13 75 23 | e.bronsvoort@brummen.nl | www.brummen.nl  

Aanwezig: maandag t/m donderdag 

  


