
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 januari 2018

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Buitengewone vergadering 
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- Vergaderingen 
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11 januari 2018 om 20.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven, 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op donderdag 
11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de 
gelegenheid om afscheid te nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. 
Zij stopt op 16 januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Inloopbijeenkomst en inspraak 
Duinpolderweg
Op 23 januari 2018 organiseren de provincies 
Zuid- en Noord-Holland - samen met de betrokken 
gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Holland 
Rijnland - een inloopbijeenkomst over plannen het 
tracé van de Duinpolderweg. Centraal staat het 
voorlopig voorkeursalternatief dat Gedeputeerde 
Staten van de provincies kozen om de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren in 
de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-
Kennemerland. De bestuurders van de betrokken 
partijen en de projectorganisatie zijn aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden.

Datum en tijd:  dinsdag 23 januari 2018
 van 17.00 tot 21.00 uur
Plaats:  NH Conference Centre Leeuwenhorst
 Langelaan 3, Noordwijkerhout

Inspraak
Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen 
inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op 
de resultaten van de planstudie en het voorlopig 
voorkeursalternatief. Dit kan via het webformulier 
op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg 
(pagina Inspraak). Op deze website vindt u ook de 
onderzoeksrapporten en bijbehorende toelichting. 

De documenten zijn tijdens de inspraakperiode 
ook in te zien bij de Provincie Noord-Holland, 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Neemt u hiervoor 
contact op met Rob Lunshof (06 - 18 60 94 06). 
De documenten kunt u ook bekijken in het 

provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag 
en in de gemeentehuizen van Heemstede, 
Bloemendaal, Haarlemmermeer, Hillegom, 
Lisse en Noordwijkerhout. Op de locaties 
is geen mogelijkheid om inhoudelijke 
vragen te stellen. Uw vragen mailt u naar 
info-duinpolderweg@noord-holland.nl of stelt 
u tijdens de inloopavond op 23 januari.

Voorlopig voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief is een verbinding van de 
A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg 
in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, 
met een directe verbinding naar de Weerlaan. 
Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst 
mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse 
zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek. Dit 
alternatief is bepaald op basis van een planstudie 
die de provincies samen met de partners hebben 
uitgevoerd.

Meer informatie 
Meer informatie over het voorkeursalternatief, de 
inloopbijeenkomst en het geven van inspraakreacties 
vindt u op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg 
Op de hoogte blijven? Abonneer u dan via deze 
website op de nieuwsbrief.

Meerlanden stuurt jaarlijks in december alle eigenaren van grijze rolemmers in Heemstede een 
speciale adressticker. Gebruikers ontvangen de sticker nu eind januari. U kunt tot die tijd gewoon de 
sticker van 2017 blijven gebruiken. Als u de nieuwe sticker van 2018 ontvangt, plak deze dan direct 
op uw rolemmer.

Nog vragen over afvalinzameling?
Neem contact op met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via telefoonnummer 
(0297) 38 17 17 of per e-mail pi@meerlanden.nl

Sticker voor grijze rolemmer komt eind januari



Buitengewone vergadering 
gemeenteraad 17 januari
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
buitengewone openbare raadsvergadering op 
woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur in de 
Raadzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 17 januari 

2018
- Bekrachtigen geheimhouding
- Installatie van mr. A.C. Nienhuis als burgemeester 

van Heemstede 
- Beëdiging door de Commissaris van de Koning, 

de heer J.W. Remkes
-  Toespraak door de voorzitter van de vertrou-

wenscommissie, mevrouw A.P. van der Have
-  Overdracht ambtsketen door locoburge-
 meester, mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers

- Toespraak burgemeester A.C. Nienhuis

Aansluitend vindt een receptie plaats waar voor 
iedereen gelegenheid is de burgemeester te 
ontmoeten.

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen 
raadscommissies januari
De raadscommissies Samenleving, Ruimte en 
Middelen houden op respectievelijk 16, 18 en 
22 januari 2018 openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 16 januari:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 
 16 januari 2018
- Spreekrecht burgers
- Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 
 2018 t/m 2020 (A-stuk)
- Implementatie Vrijwilligersplatform We Helpen 

(A-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 18 januari:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 18 januari 2018
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en 
stal bij boerderij De Hartekamp (A-stuk)

- Verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning sterrenwacht 
Groenendaalse Bos (A-stuk)

- Herbenoemen van twee architectleden van 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede (A-stuk)

- Stand van zaken Manpadslaangebied (C-stuk), 
 op verzoek van HBB
- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 22 januari:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 22 januari 2018
- Spreekrecht burgers
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

(A-stuk)
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

- Normenkader 2017 controle jaarrekening 2017 
(B-stuk)

- Definitief oordeel Interbestuurlijk Toezicht 
Informatiebeheer 2016-2017 (B-stuk)

- Startnotitie Villagemarketinglab (B-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2017 (C-stuk op verzoek van de auditcommissie)
- Reactie op aanbevelingen Gateway Review 

GRIT(automatisering) en Informatisering (C-stuk) 
op verzoek van GroenLinks

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie 
via telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering gemeentelijke bomen
- 1 lijsterbes ter hoogte van Timorstraat 39 (deel 

kroon is dood, herplant)
- 4 valse christusdoorns aan het Dinkelpad/

Reggelaan (stormschade, 2 stuks herplant)
- 1 wilg aan het Vrouwenpad ter hoogte van de 
 Els van Roodenlaan (wortelschade, herplant)
- 3 populieren aan de Rijnlaan ter hoogte van 
 de Leidsevaart (instabiel, geen herplant)
- 3 populieren ter hoogte van de Dinkellaan 7 
 tot 13 (ziek, 2 stuks herplant) 
- 1 iep aan de Cruquiusweg naast 38 

(zwamaantasting, geen herplant)
- 2 populieren aan de Ringvaartlaan bij 10 t/m 32 

(gevaar voor uitbreken kroon, geen herplant)
- 1 kastanje bij Burgemeester van Rappardlaan 1 

(dood, herplant)
- 1 populier op het speelveld naast Ing. Lelylaan 6 

(gevaar voor uitbreken kroon, geen herplant)

- 1 sierkers in de Vijfherenstraat, ter hoogte van 
Wiekenplein 9 ( dood, herplant)

- 1 els en 2 wilgen aan de Wasserij Annalaan achter 
Blekersvaartweg 27 en 2 (bliksemschade, geen 
herplant)

- 1 robinia ter hoogte van Burgemeester Van 
Lennepweg 24-26 (zwamaantasting, herplant)

- 1 robinia aan de Winterlaan ter hoogte van 
Valkenburgerlaan 10 (zwamaantasting, herplant)

- 1 beuk ter hoogte van Van Merlenlaan 4B 
(zwamaantasting, herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 24 
januari 2018 reageren via gemeente@heemstede.nl 
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen, waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Aanleg in/uitrit Zandvoortselaan
Op 3 januari 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 

en uitrit aan te leggen op de Zandvoortselaan 160 
te Heemstede.

Verwijdering voertuig Cloosterlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen aan de Cloosterlaan 
tegenover huisnummer 6:

- een zwarte Opel Corsa met kenteken 61-NHZ-5.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig krijgt tot 

en met 24 januari 2018 de gelegenheid dit voertuig 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
het voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd of nog steeds in een onvoldoende 
rijtechnische staat verkeert, wordt het voertuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar van het voertuig contact opnemen 
met bureau Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening 
Slottuin Heemstede’ en besluit Hogere 
Waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 
november 2017 het bestemmingsplan ‘Herziening 
Slottuin Heemstede’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPh1slottuin-0201 gewijzigd heeft vastgesteld. 
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben daarnaast voor het bestemmingsplan, een 
verzoek om vaststelling van hogere waarde in het 
kader van de Wet geluidhinder ingediend bij het 
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, 
die via delegatie bevoegd is tot het nemen van een 
besluit. De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd namens genoemd algemeen bestuur, 
heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting 
vastgesteld. Het hogere waardenbesluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. Het besluit 
hogere waarden voor het plan van 2012 is daarbij 
ingetrokken.

Inhoud bestemmingsplan en besluit hogere 
waarden
Voor het project Slottuin is in 2012 een 
bestemmingsplan vastgesteld. Het 
stedenbouwkundige programma voor de nieuwe 
wijk is gewijzigd en past niet meer in het huidige 
bestemmingsplan uit 2012 zodat het moest worden 
gewijzigd.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen 
zijn weergegeven in bijlage 7 behorende bij de 
toelichting van het bestemmingsplan: ‘Overzicht 
wijzigingen vastgesteld bestemmingsplan 
‘Herziening Slottuin Heemstede’.

Waar kunt u het bestemmingsplan en besluit 
Hogere Waarden Wet geluidhinder inzien?
Het bestemmingsplan en het besluit kunt u 
digitaal inzien op www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar ‘Een plan 
bekijken’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’. 
Klik vervolgens op ‘ID’ en vul ‘NL.IMRO.0397.
BPh1slottuin-0201’ in om het gehele plan te 
bekijken. 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van donderdag 11 januari 2018 voor 6 weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. De 
openingstijden van het raadhuis vindt u via 
www.heemstede.nl.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan en 
het besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit 
Hogere Waarden wet Geluidhinder naar voren 
hebben gebracht, kunnen van 12 januari tot en met 
donderdag 22 februari 2018 tegen dit besluit beroep 
instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest zienswijzen kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u ook digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen 
beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld kan ook een verzoek 
om voorlopige voorziening (schorsing) worden 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, als 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en 
besluit Hogere Waarden
De besluiten treden in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Herziening Slottuin Heemstede’ 
ook van kracht.

Regelgeving
Financiële verordening 2018 gemeente 
Heemstede
Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad 
de Financiële verordening 2018 gemeente 
Heemstede vastgesteld. Deze Verordening is in 
werking getreden op 1 januari 2018. De Financiële 
Verordening 2017 gemeente Heemstede is hiermee 
vervallen.

Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017
Op 21 december 2017 heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de 

gemeenteraad bekend gemaakt dat in de vacature 
van burgemeester van de gemeente Heemstede 
is voorzien. Op grond van artikel 13, tweede lid, 
van de Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017 
vervalt de Verordening met ingang van de dag 
volgende op deze bekendmaking. Dit betekent 
dat de Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017 op 
22 december 2017 is vervallen. 

Lees deze bekendmakingen ook in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningvrij
- Bachlaan 19, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 243524, ontvangen 
 8 december 2017 
- Rijnlaan 38, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 243572, ontvangen 
 11 december 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen zijn geen 
bezwaren mogelijk.

Aanvraag omgevingsvergunning
- Achter Raadhuisstraat 27, het uitbreiden van de 

entree, wijzigen van de gevel, plaatsen dakkapel 
en splitsen van een appartement, wabonummer 
243965, ontvangen 18 december 2017

Tegen bovengenoemde aanvraag is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Clusiuslaan 4, het kappen van 6 dennen, 

wabonummer 17790, 
 verzonden 12 december 2017
- Herenweg 5, het kappen van 3 bomen en een 

groep essen, wabonummer 241492, 
 verzonden 5 januari 2018
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’. 

Rectificatie
- Kohnstammlaan 14, verbouw woonhuis, 

wabonummer 243642, ontvangen 
 14 december 2017
Bovengenoemde aanvraag is een vooroverleg in 
plaats van een aanvraag. Er is in dit stadium nog 
geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Achterweg 2, CV-installatie bouwen in 

stookruimte, wabonummer 241219, 
 ontvangen 14 november 2018
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Amstellaan 10, het plaatsen van een 

terrasoverkapping, wabonummer 241545, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 

 3 januari 2018
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’. 



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht via telefoonnummer 
(023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt deze 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.




