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1 VO L190964 Advies commissie 
bezwaarschriften inzake het 
bezwaarschrift tegen het 
besluit namens het college 
van 17 juli 2018, 
inhoudende de verlening 
omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van de gevel 
van een bestaande garage 
ten behoeve van het 
exploiteren van een 
hondentrimsalon op het 
perceel Bergroos 9 te 
Leusden 

Het college besluit het bezwaarschrift van de 
heer C.H.F.J. van Roij en mevrouw L.A. van 
Dort-van der Salnn (bezwaarde), gericht tegen 
het besluit namens het college d.d. 17 juli 2018 
ongegrond te verklaren, het bestreden besluit 
onder aanpassing van de motivering zoals in dit 
advies is aangegeven te handhaven en geen 
proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 
7:15, tweede lid, van de Awb aan gemachtigde 
toe te kennen. 
In heroverweging verbindt het college de 
volgende extra voorwaarden aan de 
omgevingsvergunning: 
- 	De bedrijfsmatige activiteiten zijn 
beperkt tot maximaal vijf klanten per dag; 
- 	Het parkeren ten behoeve van de 
bedrijfsmatige activiteiten vindt uitsluitend 
plaats op openbare parkeerplaatsen. 
Aangezien ter zitting is gebleken dat 
vergunninghoudster niet beschikt over 
parkeergelegenheid op eigen terrein, vervalt 
voorwaarde la op blz. 4 van het bestreden 
besluit. 
Voor toepassing van de 
kruimelgevallenregeling als bedoeld in artikel 4, 
aanhef en onder 9, van bijlage  II  van het Besluit 
omgevingsrecht in plaats van een binnenplanse 
afwijkingsprocedure ziet het college geen 
aanleiding, aangezien de garage deel uitmaakt 
van het perceel van de woning en er kadastraal 
ook één geheel mee vormt. 

Openbaar na bekendmaking betrokkene 

L165734 



directeur-secretaris  bur emeester  

2 BE L191044 	Wijziging 
gemeenschappelijke 
regeling AVU 

Het college besluit de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) AVU vast 
te stellen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 9 oktober 2018 
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