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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blokland 16-18 in Nieuwveen

Geachte heer Duchhart,
Op 2 november 2012 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor
het oprichten van een geluidscherm op Blokland 16-18 te Nieuwveen. Wij hebben de
aanvraag ingeschreven onder nummer 2012015003.
In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.
Van rechtswege verleende vergunning
Op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hadden wij uiterlijk
op 23 januari 2013 een beslissing op de aanvraag moeten nemen. Wij hebben geconstateerd
dat deze datum inmiddels is verstreken. Dat betekent dat de vergunning van rechtswege is
verleend.
Belanghebbenden en in werkingtreding vergunning
Deze van rechtswege verleende vergunning wordt gepubliceerd. Ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht worden belanghebbenden in kennis gesteld van het feit dat aan u van
rechtswege een vergunning is verleend en dat zij hiertegen bezwaar kunnen maken. Dit kan
binnen zes weken na datum van deze bekendmaking. In dit geval loopt de bezwaartermijn af
op 12 april 2013. U kunt pas gebruik maken van de vergunning als de termijn voor het indienen
van een bezwaar is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist. Wij
maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende
vergunning voordat deze onherroepelijk is.
Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om een
voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
's-Gravenhage, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw A. Maakal (procedureel):
071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer A. Snijder (inhoudelijk):
071-4083402.
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