
Publicatie vaststelling hogere

grenswaarde art. 83 en 110a van de Wet

geluidhinder, Watertorenerf, Borne

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borne maken ingevolge het bepaalde in de Wet

geluidhinder en het Besluit geluidhinder bekend dat zij bij besluit van 2 april 2019 een hogere

grenswaarde, als bedoeld in artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder, voor een woning aan het

Watertorenerf. In een voormalige huisartsenpraktijk worden 4 woningen gerealiseerd. Voor één van

deze woningen is een hogere grenswaarde nodig.

 

Inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende zes weken tijdens de openingsuren

ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis

 

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 beroep worden ingesteld

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door

een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit en een belanghebbende

die geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend, maar aan wie dit redelijkerwijs niet kan

worden verweten. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de naam en adres van de

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

gronden van het beroep bevatten. Ook dient een kopie van het bestreden besluit te worden meegestuurd.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen via

https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de

voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen.

U krijgt hierover een brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt ook

digitaal om een voorlopige voorziening vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet

u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de

precieze voorwaarden.

 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 23 mei 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om

voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is

beslist.
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