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Verleende omgevingsvergunning 

oprichten van een gemaal aan de 

Lookwatering 52c, Den Hoorn, 

Midden-Delfland

 

 

Oprichten van een gemaal aan de Lookwatering 52c, 2635 EA Den Hoorn. De Crisis- en 
Herstelwet is van toepassing op het verlenen van deze vergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken bekend dat de volgende 
omgevingsvergunning is afgegeven:
– Oprichten van een gemaal aan de Lookwatering 52c, 2635 EA Den Hoorn (23-09-2014) (Z-2014-

00268) Wij wijzen erop dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is op het verlenen van deze 
vergunning. Dit betekend dat een belanghebbende, wanneer beroep wordt aangetekend, moet 
aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk 
verklaard wanneer binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de 
termijn van zes weken kunnen geen (nieuwe) beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het 
beroepsschrift dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

Bezwaar- en beroepmogelijkheid 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep aantekenen. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is zes weken na de dag van verzending van dit besluit (datum genoemd na het besluit) In 
het beroepschrift in beroep te gaan bij de Rechtbank‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH 
’s-Gravenhage.
Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit te worden overgelegd en 
in het beroep moet ten minste de volgende staan: naam en adres van de belanghebbenden; de 
dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht; de gronden van 
het beroep;
Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift dienen griffierechten te worden betaald.

Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar 
of beroep, kan aansluitend een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Voor dit verzoek betaalt u 
griffierecht.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, tel. 
(015) 380 41 11.
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