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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Verkiezingen 
18 maart
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Denk mee over de Haven van Heemstede
De gemeente Heemstede inventariseert via 
de website de wensen en ideeën voor de 
Haven van Heemstede, het havengebied aan 
de Heemsteedse Dreef. De resultaten worden 
verwerkt in de visie op de Haven die dit jaar 
wordt opgesteld. Deze visie schetst hoe het 
gebied er in de toekomst uit zou kunnen zien. 
De gemeente wil graag aan de slag met de 
inrichting van de Haven. 

Of de plannen ook daadwerkelijk kunnen worden 
uitgevoerd, is afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden. Ook ondernemers zijn van harte 
uitgenodigd om mee te denken en ideeën aan te 
leveren! Ideeën en wensen kunt u tot en met 31 
maart a.s. via www.heemstede.nl/haven aandragen. 
Onder degenen die reageren wordt een rondvaart 
voor twee personen verloot. 

Website
Via www.heemstede.nl/haven verzamelen we de 
wensen en ideeën van omwonenden, inwoners, 
gebruikers, (watersport)verenigingen en andere 
geïnteresseerden. Ook hopen we op reacties van 
geïnteresseerde ondernemers. Op basis van alle 
reacties maken wij keuzes, die worden verwerkt in 

Koop een kleine grijze rolemmer en betaal voortaan minder afvalstoffenheffing

Omruilactie grijze rolemmers Heemstede
Heemstedenaren scheiden hun afval steeds 
beter. Veel huishoudens merken dat door 
goede afvalscheiding de hoeveelheid restafval 
in de grijze rolemmer steeds kleiner wordt. 
Zo klein dat u wellicht genoeg heeft aan het 
gebruik van een kleine grijze rolemmer.

In Heemstede is de grijze rolemmer uw persoonlijke 
eigendom. U kunt nu tijdelijk met korting uw 
grote rolemmer (240 liter) omruilen voor een 
kleine rolemmer (140 liter), zodat u per jaar ook het 
laagste tarief afvalstoffenheffing betaalt. Tot 1 april 
kost de aanschaf van een kleine grijze rolemmer 
u € 25. Normaal betaalt u hiervoor € 48,81. Door 
de wisseling van een grote naar een kleine grijze 
rolemmer bespaart u ook nog eens € 50,52 per jaar 
aan afvalstoffenheffing (op basis van het tarief 2015).

Hoe werkt het?
Als u van deze actie gebruik wil maken, 
meldt u zich dan voor 1 april 2015 aan bij de 
afdeling Publieksinformatie van Meerlanden 

Vrijdag 6 februari
Binnenlopen bij de burgemeester

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs 
te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 6 februari 
2015 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

via telefoonnummer 0297-381717. Zij 
bespreken met u de manier van omruilen en de 
betalingsmogelijkheden. Meerlanden haalt de oude 
grote rolemmer op en levert de nieuwe kleine bij u 
af. De nieuwe grijze rolemmer wordt afgeleverd met 
de benodigde roze adressticker voor 2015.
Deze omruilactie loopt tot 1 april 2015 en geldt met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
De korting op de afvalstoffenheffing wordt per 
kalendermaand verrekend (half maart omruilen = 
vanaf 1 april lage afvalstoffenheffing).

de visie. Deze visie wordt vervolgens besproken 
in de gemeenteraad. Dan hopen we ook meer 
duidelijkheid te hebben over de financiële 
haalbaarheid van de plannen. 

Het college van B&W en de gemeenteraad van 
Heemstede vinden dit hét moment om een visie 
voor de haven te maken, nu duidelijk is wat de 
plannen voor het bouwplan Havendreef (het gebied 
ten noorden van de Havenstraat-oost) inhouden. 
Zij zien de heringerichte Haven als een kans om 
economie, recreatie en toerisme in Heemstede te 
versterken. 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Jan van Goyenstraat 2, het plaatsen van een 

terras aan voorzijde, dossiernummer 19232
Het gaat hier om een al bestaand terras aan 
de voorkant op de openbare weg. Volgens het 
bestemmingsplan is een terras hier niet toegestaan. 
Per 1 november 2014 is de regelgeving zo 
aangepast dat een omgevingsvergunning voor 
een terras nu met een reguliere (eenvoudige) 
procedure kan worden verleend. Waar aanvankelijk 
het voornemen bestond de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan aan te passen, is het nu efficiënter 
het terras toch met een omgevingsvergunning te 
legaliseren. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
 afwijken bestemmingsplan
Hierbij maken wij het voornemen bekend de 
vergunning te verlenen en hiermee af te wijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van het 
al in gebruik zijnde terras. Op grond van artikel 
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden van donderdag 5 februari 
2015 tot en met woensdag 4 maart 2015 
zienswijzen indienen betreffende dit voornemen. 
Als u de aanvraag wilt inzien kunt u contact 
opnemen met de heer M. Jansen van de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht op 023-5485752. Hij kan 
de stukken dan mailen.

Verdagen beslistermijn
De termijn voor het afhandelen van een reguliere 
aanvraag omgevingsvergunning is acht weken. 
Vanwege de termijn voor het indienen van 
zienswijzen, hebben wij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Vermeerstraat 2, het kappen van 1 

boom, wabonummer 19070, ontvangen 16 
januari 2015

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
wasstraat, stofzuigplaatsen, open wasplaatsen 
en reclame, wabonummer 19093, ontvangen 19 
januari 2015

- C. Francklaan 47, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 19142, ontvangen 19 januari 2015

- Bernard Zweerslaan 81, het kappen van 5 bomen, 
wabonummer 19207, ontvangen 22 januari 2015

- Beethovenlaan 29, het kandelaberen van 1 
boom, wabonummer 19233, ontvangen 22 
januari 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Herenweg 121, 121a, het plaatsen van een 

veranda (nr. 121a), het vervangen van deuren (nr. 
121, 121a), wabonummer 19195, ontvangen 21 
januari 2015 

- Herenweg 121, het renoveren van het 
woonhuis en het wijzigen van de constructie, 
wabonummer 19229, ontvangen 21 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18976, 
ontvangen 13 januari 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
het plan ligt 2 weken ter inzage.
- Einthovenlaan 24, het verhogen van de kap 

t.b.v. een atelierruimte, wabonummer 5558, 
ontvangen 11 november 2015. Het plan ligt 

 2 weken ter inzage en belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Erasmuslaan 10, het kappen van 1 zweedse 

meelbes, wabonummer 18833, 
 verzonden 29 januari 2015 
- Struyckenlaan 3 het kappen van 1 conifeer en 
 1 kronkelwilg, wabonummer 18998, 
 verzonden 29 januari 2015
- Beelenlaan 4, het kappen van 1 conifeer, 

wabonummer 18999, verzonden 29 januari 2015
- Willem Klooslaan 17, het kappen van 1 lindeboom, 

wabonummer 19001, verzonden 29 januari 2015
- Van Merlenlaan 2, nieuwbouw zorgvilla, 

wabonummer 10628, verzonden 2 februari 2015
- Cruquiusweg 27, het plaatsen van reclame en 

een spandoek, wabonummer 13062, 
 verzonden 29 januari 2015
- Narcissenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18483, 
verzonden 29 januari 2015

- Alberdingk Thijmlaan 44, het wijzigen van 
de voorgevel en constructieve wijzigingen 
aanbrengen, wabonummer 18006, 

 verzonden 29 januari 2015
- Bernard Zweerslaan 81, het kappen van 
 2 coniferen, wabonummer 19207, 
 verzonden 2 februari 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Doe mee aan 
Burgernet!
Uitkijken naar verdachten? Meehelpen 
vermisten terug te vinden? Dat kan 
gemakkelijk door mee te doen aan 
Burgernet. Samen maken we het veiliger! 

Burgernet is een telefonisch netwerk van de 
politie, gemeente en burgers. Deelnemers 
aan Burgernet krijgen een bericht via hun 
(vaste of mobiele) telefoon als de politie op 
zoek is naar een verdachte van een misdrijf of 
een vermiste persoon. Ziet u iemand die aan 
het doorgegeven signalement voldoet? Dan 
belt u het gratis Burgernettelefoonnummer, 
dat direct uitkomt in de meldkamer van de 
politie. Samen werken we zo aan veiligheid. 
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, 
overvallen, vermissingen of doorrijden na een 
ongeval. 

Ga naar burgernet.nl en meld u aan.

Uitschrijvingen basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 
09 januari 2015 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- M.A. Pocorni, geboren 07-05-1960, 
 Jan van Goyenstraat 21A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 10 november 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- A.C. de Kater, 15-01-1954, Meijerslaan 348

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

In onze publicatie van 15 oktober 2014 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een witte boot, in de Leidsevaart, ter hoogte van 

ligplaats 36 (Asterkade).

Bovengenoemd vaartuig is op in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 

verwijderd en zal worden aangeboden bij de 
openbare verkoop van vaartuigen door gemeente 
Haarlem. Meer informatie hierover vindt u op 
www.haarlem.nl/openbare-verkoop-van-boten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitgevoerde verwijdering vaartuig Asterkade



Verkiezingen leden Provinciale Staten en Waterschap 
18 maart 2015
Stemmen met een kiezerspas
De burgemeester van Heemstede maakt bekend 
dat het bij de verkiezing van de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland op 
woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan 
zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig 
stembureau in de provincie Noord-Holland.

Bij de verkiezing van de leden van waterschap 
hoogheemraadschap van Rijnland, eveneens 
op woensdag 18 maart 2015, is het een kiezer 
toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in 
een willekeurig stembureau binnen het 
hoogheemraadschap van Rijnland.
N.B. Binnen het hoogheemraadschap van 
Rijnland bevinden zich gemeenten met meerdere 
waterschappen binnen de gemeentegrenzen. Het 
betreft de volgende gemeenten: Aalsmeer, Alphen 
aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Kaag en Braassem, Leidschendam-Voorburg, 
Nieuwkoop, Velsen, Wassenaar en Zoetermeer. Om in 
een dergelijke gemeente te kunnen stemmen, moet 
u nagaan welke stembureaus in die gemeente door 
het college van burgemeester en wethouders zijn 
aangewezen als stembureau voor de verkiezing van de 
leden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Schriftelijke aanvraag
1  Bij de Afdeling Publiekszaken van de gemeente 

zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor het 
verzoekschrift om in een willekeurig stembureau 
aan de stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien 
reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 13 
maart 2015, door de kiezer zijn ingediend bij 
de burgemeester van de gemeente, waar hij/
zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is 
geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het 
de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan 
de stemming te mogen deelnemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag
1  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de 

stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 

2015, 12.00 uur de stempas over te leggen bij 
Afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats 
waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer 
is geregistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het 
de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan 
de stemming te mogen deelnemen.

3.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies 
niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u 
naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Heemstede maakt bekend 
dat het bij de verkiezing van de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland op 
woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.

Bij de verkiezing van de leden van waterschap 
hoogheemraadschap van Rijnland, eveneens 
op woensdag 18 maart 2015, is het een kiezer 
toegestaan bij volmacht te stemmen.
N.B. Binnen het hoogheemraadschap van 
Rijnland bevinden zich gemeenten met meerdere 
waterschappen binnen de gemeentegrenzen. Het 
betreft de volgende gemeenten: Aalsmeer, Alphen 
aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Kaag en Braassem, Leidschendam-Voorburg, 
Nieuwkoop, Velsen, Wassenaar en Zoetermeer. |Als u 
iemand in een van deze gemeenten wilt machtigen, 
dan wordt na indiening van uw verzoekschrift 
bij de betreffende gemeente gecontroleerd of de 
gemachtigde woont in het gebied van de gemeente 
dat onder het hoogheemraadschap van Rijnland valt. 
Als dat niet het geval is, wordt uw verzoek afgewezen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag 
volmachtbewijs 
1  Bij Afdeling Publiekszaken van de gemeente 

zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 
het verzoekschrift om bij volmacht te mogen 
stemmen.

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
 13 maart 2015 door de kiezer worden ingediend 

bij de burgemeester van de gemeente, waar 
hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is 
geregistreerd.

3.  Het verzoekschrift kan niet worden ingediend 
door de kiezer aan wie al een kiezerspas is 
verstrekt.

4.  Degene, die zich bereid heeft verklaard als 
gemachtigde op te treden, moet op maandag 
2 februari 2015 als kiezer voor verkiezing van de 
leden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
zijn geregistreerd.

5.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs. 

6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht 
in te trekken of zelf aan de stemming deel te 
nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of 
kiezerspas
1  De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde 

gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen 
om voor hem/haar te stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe het formulier dat 
voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de 
kaart door de gemachtigde medeondertekenen.

3.  De kiezer draagt de aldus in een volmachtbewijs 
omgezette stempas of kiezerspas aan de 
gemachtigde over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 
identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 
Deze kopie moet de gemachtigde aan de 
voorzitter van het stembureau laten zien.

5.  Het overdragen van de in volmachtbewijs 
omgezette stempas of kiezerspas kan tot en met 
de dag van de stemming.

6.  Een volmacht die is verleend door overdracht 
van de stempas of kiezerspas kan, tot het 
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, 
door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten 
per verkiezing aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Neem voor meer informatie contact op met de 
Afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, 
tel.: 023-548 56 47.

Raadsbesluiten 29 januari 2015
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld.

Benoeming leden van de Adviescommissie 
voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
Vastgesteld met 18 stemmen voor 
en 3 stemmen tegen

Wijziging kapbeleid
Vastgesteld met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Voor: HBB, VVD, CDA
Tegen: D66, GL, PvdA

Motie Voor beschermen van de bomen 
van de toekomst
Unaniem aangenomen

Motie maatschappelijke stage
Verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen
Voor: D66, GL, PvdA
Tegen: HBB, VVD, CDA

Intrekken Verordening incidentele 
subsidie maatschappelijke stage
Vastgesteld met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen
Voor: HBB, VVD, CDA
Tegen: D66, GL en PvdA

Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning voor 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede)
Unaniem vastgesteld

Wijziging Verordening Peuterwerk
Unaniem vastgesteld

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Uitgevoerde verwijdering vaartuig Asterkade



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.




