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Poststuknummer: D2022-12-001654

Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2022 een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen en in behandeling genomen voor aanvraag vergunning brandveilig gebruik van het 
expertisecluster (onderwijsinstelling met voorzieningen) op de locatie Het Schild 2, 1704EK 
Heerhugowaard. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022-007322.

 
De aanvraag bevat de activiteit:

brandveilig gebruik

 

Overweging 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
 

Activiteit brandveilig gebruik

het in gebruik nemen van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van 
verzorging dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf 
jaar is vergunningsplichtig op grond van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b sub 1 van het 
Besluit omgevingsrecht;
het in gebruik nemen van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader van 
verzorging dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking is vergunningsplichtig op grond van artikel 2.1, 
eerste lid, onderdeel d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2, 
eerste lid, onderdeel b sub 2 van het Besluit omgevingsrecht;
de aanvraag is getoetst aan de relevante voorschriften van het Bouwbesluit 2012;
de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk is voldoende 
verzekerd;
het bouwwerk zal in gebruik worden genomen overeenkomstig de gewaarmerkte 
vergunningaanvraag;
de bouwkundige samenstelling en de indeling van het bouwwerk is zoals is aangegeven op 
de gewaarmerkte plattegrondtekening.

Publicatie
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het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is digitaal gepubliceerd in het Gemeenteblad;
een ieder is in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken, na publicatiedatum, gehoord 
te worden of een zienswijze kenbaar te maken.

Zienwijze(n)

gedurende de periode van de inzage legging zijn er geen zienswijzen ontvangen

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan Hoofdstuk 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag 
voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten:

Activiteit brandveilig gebruik

de omgevingsvergunning met de activiteit 'aanvraag vergunning brandveilig gebruik' te 
verlenen voor een brandveilig gebruik van het expertisecluster (onderwijsinstelling met 
voorzieningen) op Het Schild 2, 1704EK Heerhugowaard op grond van artikel 2.1 eerste lid 
onderdeel d, en artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte documenten en conform de bij dit besluit behorende bijlage met 
voorschriften en nadere eisen.

Heerhugowaard,  [DATUM] 
Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard 
namens hen,
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