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Verleende omgevingsvergunning 

uitgebreide procedure plan Zuyderzee 

blokken J, K, L en M, Bunschoten

 

 
 

Burgemeester en wethouders van Bunschoten maken bekend dat zij voor de volgende aanvragen, 
welke in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, een omgevingsvergunning hebben 
verleend met toepassing van een afwijking als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo.
• Plan Zuyderzee blokken J en K, Ons Belang 2 en 2a en Volharding 1 t/m 21 (oneven); oprichten van 

14 woningen, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan;
• Plan Zuyderzee blokken L en M, Volharding 2 t/m 16 (even) en Oostmaat 3 t/m 7 (oneven); 

oprichten van 11 woningen, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan;

Inzage 

De omgevingsbesluiten en bijbehorende bescheiden liggen ter inzage gedurende zes weken vanaf 
donderdag 30 april 2015 bij de balie van de afdeling RO&V in het gemeentehuis. De digitale versie is 
in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: 
NL.IMRO.0313.PBUV2014271-0301 en NL.IMRO.0313.PBUV2014270-0301

Beroepsclausule 

Tijdens de periode van terinzagelegging, kan een belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft 
ingebracht, binnen zes weken, na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij 
de Rechtbank Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA 
te Utrecht. Ook voor belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten met betrek-
king tot het voornemen geen danwel niet (tijdig) een zienswijze te hebben ingebracht, alsmede 
adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over het 
ontwerpbesluit, staat deze rechtsgang open. Het beroepschrift dient te voldoen aan de in de Algemene 
wet bestuursrecht daaraan gestelde eisen. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is 
van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten 
worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden 
aangevoerd. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de beroepsprocedure tevens een 
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden 
Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te 
Utrecht.
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