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Nieuw ligplaatsenbeleid

Vraag een vergunning aan voor uw boot

Project Zon op Heemstede:
Informatieavond over aanschaf zonnepanelen 

De gemeenteraad van Heemstede heeft op 
28 maart de nieuwe regels voor boten in 
de Heemsteedse wateren vastgesteld. (Het 
ligplaatsenbeleid is onderdeel van de nieuwe 
‘Verordening openbaar water Heemstede’, zie 
de publicaties onder Lokale Regelgeving). Een 
belangrijke wijziging is dat u voor een boot 
die aan de openbare grond ligt voortaan een 
vergunning moet aanvragen. Verder is nieuw 
dat er liggeld betaald moet worden.
 
Aanvragen ligplaatsvergunning
Het aanleggen van een boot aan eigen grond is 
vergunningvrij. Voor een boot aan de openbare 
grond kunnen inwoners van Heemstede vanaf nu 
een ligplaatsvergunning aanvragen (€ 59,50). Heeft 
u op dit moment een boot aan de openbare grond? 
Vraagt u de vergunning dan aan vóór 23 mei 2013 
zodat de gemeente uw aanvraag mee kan nemen in 
de toewijzing van een ligplaats. Toewijzing gebeurt 
na het verstrijken van de inschrijftermijn. Is het aantal 
aanvragen voor een bepaalde plaats hoger dan het 
aantal beschikbare ligplaatsen, dan krijgen bewoners 
van de betreffende wijk voorrang. Als het aantal 
aanvragen dan nog steeds hoger is dan het aantal 

Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? 
Dan is er nu een oplossing: u kunt 
zonnepanelen plaatsen op daken van de 
gemeente Heemstede. Zo kunt u toch 
profiteren van de opbrengsten van  
zonne-energie en bijdragen aan duurzame Vervolg op pag. 2

energieopwekking. Op donderdag 11 april 
kunt u vanaf 19.00 uur in het raadhuis meer 
informatie krijgen over de mogelijkheden. 
Bovendien start dan de voorinschrijving.

beschikbare ligplaatsen wordt er geloot door een 
notaris. De loting bepaalt ook de volgorde van de 
wachtlijst voor aanvragers die geen ligplaats hebben 
gekregen.
Per adres wordt voor maximaal één vaartuig een 
vergunning verleend. U kunt via de website het 
aanvraagformulier downloaden of afhalen bij de 
receptie van het raadhuis. 

Liggeld
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van 
de gemeente Heemstede, moet u daarnaast liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk van 
de lengte van de boot. 

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning 
is verleend, zorgt de gemeente voor een 
aanlegvoorziening. 

Meer informatie
U vindt specifieke informatie over het gewijzigde 
ligplaatsenbeleid op www.heemstede.nl, zoals over de 
kosten van het liggeld en tijdelijke aanmeerlocaties.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
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 eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

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



Lezing over praten met pubers door  
Marina van der Wal

Lokale regelingen

Op dinsdag 23 april van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseren het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede en Bloemendaal samen 
een lezing over praten met pubers. Deze 
lezing vindt plaats op het Kennemer lyceum, 
Adriaan Stoopplein 7 in Overveen.

De lezing wordt gegeven door Marina van der Wal, 
zelf moeder van 2 pubers en coauteur van ‘Het Enige 
Echte Eerlijke Puberopvoedboek over het opvoeden 
van pubers’. Van der Wal bespreekt op humoristische 
wijze de spagaat waarin ouders en pubers zitten. 
Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid 
nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje 

Nieuwe Verordening openbaar water 
Heemstede
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad 
de Verordening openbaar water Heemstede 
vastgesteld. In deze Verordening is onder andere 
het ligplaatsenbeleid opgenomen (zie ook het 
nieuwsbericht hierover). In Heemstede is het aan 
gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk is 
(openbare grond) toegestaan een ligplaats in te 
nemen met een pleziervaartuig. Dit mag alleen als 
men beschikt over een vergunning. Bij voorbaat zijn 
een aantal locaties uitgezonderd.
Tegelijkertijd heeft de raad de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren 
ingetrokken. De Verordening openbaar water 
Heemstede treedt met ingang van 11 april 2013 in 
werking. 

Wijziging Verordening heffing en  
invordering van leges 2013
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad de 
Verordening heffing en invordering van leges 
2013 gewijzigd. Dit betreft de wijziging van het 
tarief voor de spoedprocedure rijbewijzen (1.8.4 
tarieventabel) en de invoering van een tarief voor 
een ligplaatsvergunning (1.13.8 tarieventabel). Deze 
wijzigingen treden met ingang van 11 april 2013 in 
werking. 

terug moeten doen in het leven van hun kinderen. 
Aan de andere kant zie je dat pubers - mede door de 
ontwikkeling van hun brein - juist duidelijke sturing 
nodig hebben. Van der Wal: “Nee is soms het meest 
liefdevolle antwoord dat je je puber kunt geven.” 
Daarnaast kunnen ouders hun voordeel doen met 
hoe het puberbrein werkt, waaronder het geheim van 
dopamine.

Ouders die interesse hebben voor deze lezing kunnen 
zich aanmelden via e-mail: cjg@bloemendaal.nl o.v.v. 
‘lezing praten met pubers’. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. De zaal is geopend vanaf 19.30 
uur. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten 
verbonden.

Wijziging Verordening heffing en  
invordering van precariobelasting 2013
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad 
de Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2013 gewijzigd. Deze wijziging 
betreft de invoering van de liggelden voor 
pleziervaartuigen aan openbare grond (6.2a 
tarieventabel), een wijziging van 6.2 van de 
tarieventabel en het vervallen van artikel 4 sub j. Deze 
wijzigingen treden met ingang van 11 april 2013 in 
werking. 

Nieuwe Verordening sociaal medisch 
geïndiceerde kinderopvang
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad de 
Verordening sociaal medisch geïndiceerde 
kinderopvang Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Verordening treedt met ingang van 1 april 2013 met 
terugwerkende kracht in werking. Per die datum 
vervalt de Verordening tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 2012 gemeente Heemstede.

De (gewijzigde) Verordeningen liggen tot en met 26 
juni 2013 ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Vervolg van pag. 1

Is uw dak niet geschikt? ‘Zon op 
Heemstede’ is de oplossing
Niet ieder huis is geschikt voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Huurhuizen, flats, teveel 
schaduw, beschermd dorpsgezicht. Op daken van 
gemeentelijke gebouwen is voldoende ruimte 
zodat u kunt meedoen met meerdere panelen. De 
gemeente Heemstede heeft afspraken gemaakt met 
de coöperatie Zon op Nederland, die hiervoor een 
formule heeft ontwikkeld. Op dit moment wordt 
onderzocht welke daken in aanmerking komen voor 
‘Zon op Heemstede’.  

Informatiebijeenkomst donderdag  
11 april van 19.00 - 21.00 uur
Op www.zonatlas.nl/heemstede kunt u nagaan of 
uw eigen dak geschikt is voor panelen. Is dat niet 
het geval? Kom dan naar de informatiebijeenkomst 
op donderdag 11 april van 19.00 tot 21.00 uur in het 
raadhuis. Mensen van Zon op Nederland informeren 
u daar over de mogelijkheden, de kosten en de 
opbrengsten. Die avond start ook de voorinschrijving, 
dat geeft u recht maar geen  verplichting tot aankoop. 
Eind mei start de officiële verkoop. Iedereen met 
een voorinschrijving heeft voorrang op de andere 
geïnteresseerden! Vanaf 11 april kunt u zich ook 
digitaal voorinschrijven: 
www.heemstede.zonopnederland.nl 

Zonne-energie en duurzaamheid
De gemeenteraad heeft in februari het nieuwe 
duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Wethouder 
duurzaamheid Jur Botter: “De ambitieuze 
doelstellingen om de gemeente duurzamer te maken 
kan de gemeente alleen samen met de inwoners en 
bedrijven bereiken. Gezamenlijk investeren in zonne-
energie is daarom een prima manier. De gemeente 
zorgt ervoor dat de panelen tenminste 25 jaar op het 
dak kunnen blijven staan. Op die manier werken we 
samen aan een duurzamer Heemstede en het levert 
de deelnemers een mooi financieel voordeel op.” 

Zon op Nederland is daarnaast op zoek naar inwoners 
die mee willen werken aan de voorbereiding. Is dat 
iets voor u, meldt u zich dan aan bij Geert Jan Stolk via 
e-mailadres: geertjan@zonopnederland.nl.  

Is uw dak wel geschikt?
Kijk dan op www.routedusoleil.nl over het samen 
inkopen van panelen.

De Algemene Begraafplaats is op zoek  
naar rechthebbenden van graven 
De Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in 
Heemstede is op zoek naar rechthebbenden van  
graven waarvan de huur en/of onderhoudsrecht  
is verlopen. Een overzicht van de betreffende 
overledenen en rechthebbenden vindt u op  
www.heemstede.nl onder ‘Over Heemstede’ > 
Begraafplaats (http://www.heemstede.nl/ 
over-heemstede/begraafplaats). U vindt de lijst ook  

op de informatiepanelen op de begraafplaats.  
Tevens hangt bij de betreffende graven een melding.
Wij verzoeken de rechthebbenden en/of familieleden 
zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de 
begraafplaats. Het serviceloket Begraafplaats is 
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 16.00 uur 
bereikbaar via telefoonnummer (023) 528 03 76 of  
per e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.



Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende perso(o)n(en) met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  M.M.E. Raats-Wolf, geboren 07-02-1947, Heemsteedse 
Dreef 119, per 28 maart 2013.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee 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, 
telefoon14023).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  C. Raats, geboren 18-09-1945, Heemsteedse Dreef 
119, per 11 maart 2013.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem).

Verkeersbesluit(en)
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning Dr. J.R. Thorbeckelaan 59 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner.  
(verzonden: 29 maart 2013).

 
Het besluit ligt vanaf 4 april 2013 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
U kunt hiertegen bezwaar maken. 
Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een 
voorlopige voorziening vragen aan de president van 

de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald.

Omgevingsvergunningen

Agenda’s

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
-  Kerklaan 101 het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 4137, ontvangen 20 maart 2013. 
-  Jozef Israelsplëin 1 het kappen van 1 kersenboom en 

1 rode meidoorn, wabonummer 4123, ontvangen 20 
maart 2013. 

-  Leidsevaartweg / Boekenroodeweg het aanleggen 
van een ontsluitingsweg, wabonummer 4122, 
ontvangen 18 maart 2013. 

-  t.h.v. Constantijn Huygenslaan gedeeltelijk dempen 
sloten i.v.m. aanleg nieuwe ontsluitingsweg en 

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 09 april 2013 om  
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

9 april 2013
- Spreekrecht burgers
-  Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden 

(Wmo) (A-stuk)
-  Vaststellen Verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013 (A-stuk)
-  Aanpak implementatie decentralisaties (C-stuk o.v.v. 

VVD en PvdA)
-  Verslag werkgroep burgerbijeenkomst bibliotheek 

Heemstede
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk

aanleg nieuwe watergang, wabonummer 4059, 
ontvangen 18 maart 2013. Reguliere procedure

-  t.h.v. Constantijn Huygenslaan het aanleggen 
van een nieuwe watergang, wabonummer 4055, 
ontvangen 18 maart 2013. 

-  t.h.v. Brederolaan het kappen van 5 esdoorns, 
wabonummer 4054, ontvangen 18 maart 2013. 

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen
De vergadering van de commissie Middelen komt in 
april te vervallen.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 11 april 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

11 april 2013
-  Toelichting op het gezamenlijk onderzoek van zes 

rekenkamers naar ‘De Meerlanden’
- Spreekrecht burgers
-  Vaststelling Milieujaarverslag 2012 (A-stuk)

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
-  Torenlaan 10 het vergroten van een dakkapel op 

het voor- en zijgeveldakvlak en het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 3608, verzonden 29 maart. 

-  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding, 
2013.004, verzonden 29 maart 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

-  Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
(B-stuk)

-  Parkeer- en verkeersonderzoek Vomar supermarkt 
o.v.v. HBB en D66 (C-stuk)

-  Overeenkomst met Stichting E-laad.nl o.v.v. HBB 
(C-stuk)

- Overzicht Bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl. 



Handhavingsactie gezonken vaartuigen Zandvaart

Rectificatie Vaartuig Houtvaart en Zandvaart

De volgende gezonken vaartuigen zijn in opdracht 
van het college gelicht:
-  Gezonken vaartuig met witte bovenzijde in de 

Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 15;
-  Zinkend vaartuig in de Zandvaart ter hoogte van 

Zandvaartkade 13.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben de 
volgende vaartuigen los gemaakt van gemeentelijke 
eigendommen, en voor zover nodig vastgelegd aan 
een geslagen paal:

De vaartuigen worden tot en met 8 mei 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 

-  een sloep met zwarte kap in de Houtvaart ter hoogte 
van P.C. Hooftkade 9, die was vastgemaakt aan een 
gemeentelijke boom;

-  een vaartuig kleur rood/oranje met witte binnenzijde, 
ter hoogte van Esdoornkade 28, die was vastgemaakt 
aan een boom.

opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Standplaatsvergunning

Op 28 maart 2013 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Crayenesterbasisschool voor het houden van 
Koningsspelen op vrijdag 26 april 2013 op en rondom 
het schoolplein aan de Crayenestersingel.

Op 27 maart 2013 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten, op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening, een 

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Crayenestersingel aan beide zijden tussen de Adriaan 

standplaatsvergunning te verlenen aan de firma F.P. 
Korving te Cruquius voor de verkoop van visproducten 
op het Roemer Visscherplein op de dinsdagen.

Pauwlaan en de Lanckhorstlaan voor alle verkeer af  
te sluiten van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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 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 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 beroepschrift 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’.




