
Gemeente Heerhugowaard- verlening

omgevingsvergunning - gedeeltelijk

verbouwen tot logeermogelijkheid en

brandveilig gebruik - Hasselaarsweg 24,

Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning met de activiteiten ‘brandveilig gebruik’

en ‘bouwen’ met kenmerk 20-0735-OMG hebben verleend voor:

Locatie Werkzaamheden

Hasselaarsweg 24 het gedeeltelijk verbouwen tot logeermogelijkheid en brandveilig gebruik

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd. De ontvangen zienswijzen zijn betrokken

in de besluitvorming.

In werking treden van het besluit

Op grond van artikel 6.1 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt de

verleende vergunning onmiddellijk in werking na bekendmaking van de vergunning.

Beroep

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf dinsdag 4 augustus 2020 zes weken ter

inzage. U kunt digitaal de stukken inzien via https://www.heerhugowaard.nl/ter-inzage-liggende-stukken/

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan op de dag

nadat het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift kan worden ingediend bij Rechtbank Noord

Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem door:

- een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te

hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunnen belanghebbenden, als onverwijlde

spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de voorzieningenrechter vragen een

voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek tot voorlopige voorzieningen moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de

Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

Heerhugowaard, 3 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
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