
Wet geluidhinder, Hogere grenswaarde

Op donderdag 22 november 2018 is een bekendmaking geplaatst over de ter inzage ligging van het

ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ten behoeve van het woningbouwplan Hyde Park blok 29,

Planetenweg 115 in Hoofddorp vanaf vrijdag 23 november 2018. (2132 HL) Vanwege technische

problemen is de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning voor dit bouwplan op

www.ruimtelijkeplannen.nl niet ook op 23 november 2018 begonnen. Gezien de samenhang tussen de

(ontwerp)besluiten en om het vergunningenproces zo eenduidig mogelijk te laten verlopen is het

wenselijk om de zienswijzetermijnen van de verschillende vergunningen gelijk op te laten lopen. Om

deze redenen wordt de ter inzage ligging van het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde gelijkgetrokken

met de ter inzage ligging van de ontwerp omgevingsvergunning. Dit betekent dat de termijn van ter

inzage ligging van het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde tegelijk start met de ter inzage legging van

de  ontwerp omgevingsvergunning voor dit bouwplan. Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde met

bijlage(n) ligt daarmee ter inzage vanaf woensdag 28 november 2018 gedurende zes weken. De stukken

liggen ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Op afspraak zijn de stukken dagelijks

in te zien van 09.00 -13.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852. Gedurende de termijn van ter

inzage legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze(n) ten aanzien van het ontwerpbesluit zowel

schriftelijk als mondeling naar voren brengen.Schriftelijk kan dit door een brief te richten aan

burgemeester en wethouders van Haarlemmermeert.a.v. de Clustermanager Ruimte, Economie en

Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit bij het Informatiecentrum in het raadhuis te Hoofddorp.

U kunt niet per e-mail zienswijzen indienen. Over de ter inzage ligging van de ontwerp

omgevingsvergunning en de mogelijkheid daarop zienswijzen in te dienen is op 27 november 2018 een

bekendmaking gepubliceerd.
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