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Ballast Nedam Grondstoffen BV.
T.a.v. de heerW.J.M. Duijnstee
Maasdijk zin, Verlengde Kempenstraat
B-3650 DILSEN-STOKKEM

uw datum

inlichtingen bij
sector/afdeling
doorkiesnr.

Dhr. F. Dings
RU/Bouwtoezicht
(0475) 35 92 82

bijlage(n)
betreffende omgevingsvergunning (2e fase)

Geachte heer Duijnstee,

Naar aanleiding van uw op 5 juni 2013 ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning (2e fase),
geregistreerd onder nummer Z04F1646FAA, delen wij u het volgende mee.

Verlenen omgevingsvergunning (2e fase)
Bij besluit van 27 augustus 2013 is de omgevingsvergunning (2e fase) voor werkzaamheden ten
behoeve van het project "Nieuw leven in de Lus van Linne" nabij de Sluisweg te Heel (grondgebied
gemeente Roermond), die u bijgevoegd aantreft, verleend. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat u
op eigen risico handelt, indien u uitvoering geeft aan deze omgevingsvergunning, voordat definitief is
komen vast te staan dat deze onherroepelijk is.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo.
De aanvraag is beoordeeld voor activiteit(en) genoemd in artikel2.1 en 2.2 van de Wabo. Tevens is
de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt de
vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zienswijze
De aanvraag en de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene
wet bestuursrecht van 10juli 2013 tot 21 augustus 2013 ter inzage gelegen. Gedurende de
inzagetermijn zijn geen zienswijze over het ontwerp ingekomen.
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Beroep
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na verzenddatum
van het besluit een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht,
locatie Roermond, Postbus 950,6040 AZ Roermond. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en
ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en eventueel de datum en

het nummer van het besluit);
d. de gronden van het beroep.
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het is gericht
overgelegd.

Voorlopige voorziening
Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist,
daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de genoemde
rechtbank. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening van het bezwaar of beroep;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (en eventueel de
vermelding van de datum en het nummer van het besluit;
de gronden van het bezwaar of beroep.

Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

Zowel voor het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten
geheven.

Burgers kunnen ook digitaal het beroep- en/ of verzoekschrift indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor precieze voorwaarden.

Burgerlijk Wetboek
In het BurgerlijkWetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten vermeld. Wij wijzen u erop dat
daarin mogelijkerwijs bepalingen staan genoemd, waarmee bij de uitvoering van uw
omgevingsvergunning rekening dient te worden gehouden.

Leges
Overeenkomstig de Legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor
een omgevingsvergunning leges verschuldigd voor een bedrag van € 3.280,00. Voor betaling van dit
bedrag ontvangt u separaat een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel
bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.
(Voor precario en overige kosten zal voor elk afzonderlijk een nota worden toegezonden.)
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Publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd op de gemeentepagina in de Trompetter en daarnaast op de
gemeentelijke internetpagina (http://www.roermond.nl).

Overige informatie
Tot slot delen wij u mee dat de heer R. Polmans, inspecteur buitendienst, (0475) 35 94 15, uw
aanspreekpunt is tijdens de uitvoering van uw project. U dient de aanvang en voltooiing van de
werkzaamheden te melden.

Bijlagen
• Besluit

Burgemee ter en wethouders van Roermond,
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