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Intrekken vergunning Antennepark Scheveningen te Den Haag, DCMR 

Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving beschikking 

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Onderwerp 

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de op 5 september 2012 aan het Ministerie van 
Defensie verleende vergunning voor de inrichting Antennepark Scheveningen aan de Zeezwaluw-

straat 152, 1539 RX Den Haag krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
in te trekken.

De inrichting werd gebruikt als zend- en ontvangststation ten behoeve van de Nederlandse of 
bondgenootschappelijke krijgsmacht.
Het betreft het intrekken van de op 5 september 2012 verleende revisievergunning met kenmerk 
98369432 / 432296.

Inzage 

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 26 maart 2015 tot 

en met 7 mei 2015 op de volgende plaatsen inzien:
– de gemeente Den Haag, Informatiecentrum, Spui 70 te Den Haag;
– de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 

16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep 

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan 
bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het 
beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
– de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen 

De heer R. van den Biggelaar van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 62.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
Zaaknummer: 98462485, DMS-nummer: 21925273.
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