
Omgevingsvergunning Molenpoortstraat

16 – 18 ‘s-Heerenberg, Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12,

lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in afwijking van het bestem-

mingsplan “Centrum 's-Heerenberg e.o.”, een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw

van de eerste verdieping voor een detailhandelsvestiging (Action) aan de Molenpoortstraat 16 -18 in

‘s-Heerenberg met bijbehorende parkeervoorzieningen.

 

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken en ruimtelijke onderbouwing ligt met ingang

van 3 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Berg-

vredestraat 10 in Didam.

 

De verleende vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning op één onderdeel gewijzigd,

waarbij de bouwhoogte is aangepast van 9,20 meter naar 9 meter.

 

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen de verleende omgevingsvergunning een gemo-

tiveerd beroep worden ingediend bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030,

6800 EM Arnhem. Beroep kan worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerpvergunning naar voren hebben gebracht; 

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren

hebben gebracht;

• belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijziging van de omgevingsvergunning

die ten opzichte van het ontwerpbesluit is aangebracht.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag

van verzending van de omgevingsvergunning (24 februari 2016). De omgevingsvergunning treedt in

werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het indienen van een

beroepschrift schort de werking van de omgevingsvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet

op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek

om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,

postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
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