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Bekendmaking verlening 

omgevingsvergunning woonhuis 

Schatsberg te Oirsbeek

 

 

Burgemeester en wethouders van Schinnen maken bekend, dat zij hebben besloten om een omge-
vingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken bestemmingsplan’. De 
activiteit heeft betrekking op de realisatie van een woonhuis aan de Schatsberg (tussen de woonhui-
zen 9 en 15) te Oirsbeek. Het betreft het kadastrale perceel Oirsbeek, sectie D, nummer 875 
(gedeeltelijk).

De afwijking heeft betrekking op de afwijkende situering van het woonhuis, deels buiten de begren-
zing van het bestaande bouwvlak, hetgeen op grond van de planregels van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ niet is toegestaan. Derhalve is toepassing gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid ex 
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.

Het besluit kan met ingang van 24 november 2011 gedurende een termijn van zes weken, tijdens 
openingstijden of op afspraak, door eenieder worden ingezien bij de sector Publiek (team Wabo) in het 
gemeentehuis, Scalahof 1 te Schinnen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 09.00 tot 
12.00 uur (met uitzondering van de woensdagochtend) en op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. De 
stukken kunnen tevens worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van dit besluit beroep instellen bij de 
Rechtbank te Maastricht. Het beroepschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank Maastricht, 
sector bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Verder dient dit beroepschrift ondertekend te 
zijn en tenminste de navolgende gegevens 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;
d. de gronden van het beroep. 

Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, 
nadat u een beroepschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht verzoeken een zogenaamde voorlopige 
voorziening te treffen.
Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden.

U kunt ook digitaal beroep instellen c.q. voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank 
via:http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aan zowel het indienen van een beroepschrift alsook aan het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank 
Maastricht(043-3465465).

Schinnen, 23 november 2011

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2011 nr. 21266 23 november 2011


	Bekendmaking verlening omgevingsvergunning woonhuis Schatsberg te Oirsbeek 

