
Gemeente Leerdam, ontwerp omgevingsvergunning bouwproject 41

appartementen Broekgraaf fase 2c

 

Rectificatie Kennisgeving ontwerp-beschikking

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Ontwerp omgevingsvergunning bouwproject 41 appartementen Broekgraaf fase 2c".

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing

van artikel 2.12, lid 1 sub a. onder 3
o
 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevings-

vergunning te verlenen voor het bouwproject 41 appartementen Broekgraaf fase 2c" voor de activiteit

‘het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan’.

 

De gemeenteraad van de gemeente Leerdam heeft op 11 november 2011 op basis van artikel 6.5 van

de Bor een aanwijzingsbesluit heeft genomen en categorieën van gevallen heeft aangewezen, waarin

een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Dit besluit heeft inmiddels ter inzage gelegen

waartegen geen beroep is ingesteld.

 

Het ontwerpbesluit om omgevingsvergunning te verlenen en de ruimtelijke onderbouwing liggen

vanaf 8 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 ter inzage in het Stadskantoor, Dokter Reilinghplein 1, 4141

DA Leerdam. (Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en op afspraak van 13.00 uur tot 17.00

uur).

 

Een digitale versie van de ontwerpvergunning en de ruimtelijke onderbouwing is te raadplegen op de

landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gebruikmaken van het planindentificatienummer

NL.IMRO.0545.PBBROEKGRAAFFAS2C-OW01

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indie-

nen tegen de ontwerpvergunning. De zienswijzen moeten binnen de hiervoor genoemde termijn van

de terinzagelegging zijn ingediend.

 

Schriftelijke zienswijzen over de ontwerpvergunning kunt u sturen naar burgemeester en wethouders

van Leerdam, Postbus 15, 4140 AA Leerdam.

 

Voor mondelinge zienswijzen kunt u - binnen de termijn - een afspraak maken met mevrouw G. van

den Dungen van de afdeling Beleid (telefoonnummer 0345-636199, op werkdagen tussen 9.00 uur –

12:00
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Vergunningen en Meldingen, 7 juni 2017
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