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Omgevingsvergunning ‘St. Jozefstraat 

45 Eijsden’, Eijsden-Margraten

 

 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, conform artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, bekend dat, krachtens mandaat, de volgende omgevingsvergunning is 
verleend, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd.

Activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”
– het mogen afwijken van de bestemming “Agrarisch-Agrarisch bedrijf” ten behoeve van wonen 

met een archeologisch onderzoeksbureau (binnen de bestaande bebouwing) op het perceel Sint 

Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden (verzonden 15 nov. 2012).

Bovenstaande aanvraag is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Oost-Maarland”, 
omdat de aangevraagde activiteiten niet passen binnen een geheel of in hoofdzaak grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering.

Beroep/voorlopige voorziening: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank te Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Belanghebben-
den kunnen, gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
de naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep/verzoek is gericht; de gronden van het beroep/verzoek.
Voor nadere informatie over het indienen van een beroepschrift kunt u contact opnemen met mw. L. 
van den Hombergh, tel. 043 458 8488.

Inzage: Voornoemd besluit en de bijbehorende stukken liggen, ingaande de dag na de publicatieda-
tum, ter inzage in het gemeentehuis locatie Eijsden. Voor inzage kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
Het onderdeel Activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmings-
plan” is digitaal te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.1903.OMGKOM14001-VG01.

Eijsden-Margraten, 28 november 2012
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