
Definitief besluit voor het uitbreiden van een tankstation met LNG, waterstof 

en snelladers aan de Klopsteen 4, 5443 PW te Haps 

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen om- 

gevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. en artikel 2.12 lid 1, sub 

a. onder 3° van de Wabo, vergunning hebben verleend voor de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Milieu’. 

Het besluit heeft betrekking op het uitbreiden van een tankstation met LNG, waterstof en snelladers 

aan de Klopsteen 4, 5443 PW te Haps. 

De voorgenomen uitbreiding past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan Bedrijvenpark 

Laarakker Zuid. Het project kan gerealiseerd worden met toepassing van de genoemde afwijkingsbe- 

voegdheid. 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 22 juni tot en met 2 augustus 2022 ter inzage. 

De stukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IM- 

RO.1982.PBRBLKlopsteen4-VA01. 

De stukken zijn ook digitaal opvraagbaar via het team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht 

& Handhaving via e-mail: gemeente@landvancuijk.nl. 

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. 

Tegen dit besluit kan binnen de ter inzage termijn van de definitieve beschikking, beroep worden inge- 

steld bij de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch door: 

– belanghebbenden; 

– niet-belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. 

Degenen die beroep instellen kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s- 

Hertogenbosch tevens verzoeken om het besluit te schorsen. Indien binnen de beroepstermijn naast 

het instellen van beroep een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt ingediend, 

treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan het vragen van een voorlopige 

voorziening zijn kosten verbonden. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 

5200 MA ‘s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 

handtekening (DigiD). Hierover kunt u meer informatie lezen op de genoemde site, en op www.digid.nl. 
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