
Weigering omgevingsvergunning (artikel

2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) Sectie A

Perceel 3780, Moeder Magdalenastraat

15 Ohé en Laak / Maasgouw

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw maken bekend dat zij op grond van artikel

2.1 lid 1 onder c alsmede artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo), een besluit genomen hebben om de omgevingsvergunning te weigeren voor de activiteit “het

gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan” (i.c. het bestemmingsplan 'Ohé en Laak')

zoals aangevraagd door Maashoeve V.O.F., Moeder Magdalenastraat 13a, 6109 RC Ohé en Laak ten

behoeve van het volgende plan:

- uitbreiding van camping “De Maashoeve” op het perceel kadastraal bekend Ohé en Laak Sectie

A Perceel 3780, gelegen achter de woning aan de Moeder Magdalenastraat 15.

 

De geweigerde omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen

vanaf 19 maart 2015 gedurende zes weken ter visie. Het besluit met genoemde stukken kunnen worden

ingezien in de info-ruimte van het publiekscentrum van het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht (op

werkdagen, tijdens de openingstijden van het publiekscentrum, uitgezonderd gedurende de avondopen-

stelling).

 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift

worden ingediend bij de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond

door:

- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft ge-

bracht;

- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig

artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de

dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep

te bevatten. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie hierover

wordt verstrekt door de griffie van de rechtbank.

 

Maasbracht, 18 maart 2015

Burgemeester en wethouders van Maasgouw
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