
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 oktober 2015

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

Controle fietsers 
op de markt

In deze uitgave:
- Meld je aan bij Burgernet
- Omgevingsvergunningen
- Bestemmingsplan 
 Watermuziek

Bijeenkomst over vluchtelingen
Tijdens een bijeenkomst op 23 september over 
de vraag ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelingen?’ 
hebben zo’n 170 inwoners veel ideeën 
uitgewisseld. Ook werden vragen gesteld 
en zorgen geuit. Zoals op 23 september is 
afgesproken komt er een 2e bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst vindt plaats zodra er meer 
nieuws is over de opvang van vluchtelingen 
in onze regio. Op dit moment is rond allerlei 

ontwikkelingen nog veel onduidelijkheid. 
Uiteraard zullen we een nieuwe bijeenkomst 
tijdig en breed aankondigen.
Overigens vindt u een verslag van 23 september 
en een overzicht van de ideeën en van de 
vragen en antwoorden die aan bod kwamen 
op www.heemstede.nl. Een platform van 
12 inwoners is nu bezig met het onderzoeken 
en uitwerken van alle ideeën.  

Nieuwe bomen op Vrijheidsdreef
Uitleg over noodzaak kap op dinsdag 13 oktober 15.30 uur
Eind september heeft de gemeenteraad -met 
tegenzin- ingestemd met de kap van alle 
kastanjebomen op de Vrijheidsdreef. Kappen 
is onvermijdelijk geworden omdat een groot 
deel van de bomen sterk is aangetast door de 
kastanjeziekte. Omdat dit gevaarlijke situaties 
oplevert is de Vrijheidsdreef sinds juli geheel 
afgesloten. Ruim de helft van de kastanjes 
wordt eind oktober 2015 verwijderd, in het 
najaar van 2016 volgt de rest van de bomen. 

Op dinsdag 13 oktober om 15.30 uur is er, mits 
het weer gunstig is (geen harde wind), gelegenheid 
voor belangstellenden om ter plaatse uitleg te 
krijgen over de kastanjeziekte, de symptomen en 
het verdere proces. Iedereen is van harte welkom 
aan de zuidzijde van de Vrijheidsdreef (bij het 
Vrijheidsbeeld). 

Meedenken
Het is de bedoeling in de periode november 2016 
– maart 2017 nieuwe robuuste bomen aan te 
planten die groot en oud kunnen worden, zodat 
de Vrijheidsdreef zijn monumentale karakter kan 
terugkrijgen. Wilt u meedenken over welke bomen 

er op de Vrijheidsdreef kunnen komen of heeft u 
suggesties of ideeën wat er gedaan kan worden 
met de gekapte bomen? U kunt dit doorgeven aan 
de gemeente via gemeente@heemstede.nl (bij 
onderwerp graag ‘Vrijheidsdreef’ vermelden). 
Op www.heemstede.nl bij Plannen en Projecten 
leest u meer over de plannen.

Commissievergaderingen in oktober
De raadscommissies Middelen en Ruimte 
houden in oktober een openbare vergadering 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. De 
commissie Samenleving vervalt in oktober. 
Commissievergaderingen zijn bedoeld voor 
het vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn.

De commissie Middelen bespreekt op woensdag 14 
oktober de Najaarsnota en stelt het overzicht van de 
ingediende vragen over de Programmabegroting 
2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de 

eerste begrotingswijziging vast.  Op maandag 26 
oktober komt de commissie Middelen een tweede 
keer bijeen voor de mondelinge of schriftelijke 
beantwoording van de ingediende vragen. 
In de commissie Ruimte op donderdag 15 oktober 
staat onder andere het aangepaste plan van aanpak 
woonvisie en huisvesting statushouders op de 
agenda. Aansluitend aan de commissie Ruimte is 
er een informatief overleg over de inventarisatie 
ontwikkelingen herziening bestemmingsplan 
landgoederen en groene gebieden.

Verderop in deze HeemstedeNieuws vindt u 
de volledige agenda’s van deze vergaderingen. 
Of kijk op www.heemstede.nl onder het kopje 
politiek en organisatie voor de agenda’s van de 
commissievergaderingen.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 32, het kappen van 5 bomen, 

wabonummer 28415, 
 ontvangen 17 september 2015
- Binnenweg 155A, het aanbrengen van een 

dakterras (legaliseren bestaand dakterras), 
wabonummer  28422, 

 ontvangen 18 september 2015
- Crayenestersingel 12, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 28534, 

 ontvangen 22 september 2015
- Vijfherenstraat 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 28542, 
 ontvangen 23 september 2015
- J.C. van Oostzanenlaan 20, het kappen van 
 1 boom, wabonummer 28537, 
 ontvangen 23 september 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Diverse adressen, formaliseren gebruik bestaande 

standplaatsen in strijd met bestemmingsplan, 
wabonummer 27881, ontvangen 8 september 
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.

- Jan van den Bergstraat 45, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 26077, ontvangen 27 juli 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)
- Diverse adressen, formaliseren gebruik bestaande 

standplaatsen in strijd met bestemmingsplan, 
wabonummer 27881, ontvangen 8 september 
2015. 

 Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
fase 2 voor bouwen (uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg 3, nieuwbouw 8 appartementen 

en een groepsruimte, wabonummer 22579
Het gaat om de nieuwbouw van 8 appartementen 
voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. De aanvrager heeft er voor gekozen 
de aanvraag in fasen in te dienen. Fase 1 betreft 
de omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan. De periode voor het indienen 
van de zienswijzen betreffende fase 1 is afgesloten. 
Voor zover het gaat om het afwijken van het 
bestemmingsplan kunnen nu geen zienswijzen 
meer worden ingediend. Het college beslist 
binnenkort over vergunningverlening. 
Nu kunnen zienswijzen worden ingediend 
betreffende het voornemen een 
omgevingsvergunning fase 2 te verlenen. Het 
betreft hier een omgevingsvergunning voor het 
bouwen. Zoals gezegd komt hier het afwijken 
van het bestemmingsplan niet meer aan de orde. 
Hier gaat het voornamelijk om welstand en de 
technische aspecten (Bouwbesluit 2012). U kunt 
zienswijzen indienen tot en met 6 na weken na 
publicatie. Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
- Herenweg 211, het plaatsen van twee 

dakkapellen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 25766, verzonden 2 oktober 2015 
(reguliere procedure)

- Herenweg 60, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 26792, verzonden 2 oktober 2015 
(reguliere procedure)

- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15, 
Eekhoornlaan 11 t/m 103, brandveilig gebruik 
nieuwbouw De Wijk, verzonden 2 oktober 2015 
(uitgebreide procedure). 

 Belanghebbenden kunnen een beroepschrift 
 uiterlijk 18 november 2015 indienen.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding 
verwijdering 
gemeentelijke 
bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen:
- 1 linde, in de Lieven de Keylaan ter hoogte 
 van Havenstraat 16
- 1 amberboom, in de middenberm van de 

Heemsteedse Dreef  ter hoogte van 
 huisnummer 280

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 22-09-
2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Zabil, S.L. geboren op 19-06-1981, 
 Raadhuisstraat 55A

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).

Nieuwe regelgeving
Verordening financieel beleid en beheer 2015 
gemeente Heemstede
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Verordening financieel beleid en beheer 2015 
gemeente Heemstede  vastgesteld. Hiermee komt 
de Verordening financieel beleid en beheer 2011 
gemeente Heemstede te vervallen.

Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015 (II) 
Op 24 september 2015 heeft de raad Verordening 
individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 
2015 (II) vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 
individuele studietoeslag Participatiewet 
Heemstede 2015 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmakingen in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verboden te fietsen over de markt 

Controle weekmarkt 
Valkenburgerlaan
Afgelopen woensdag hebben medewerkers 
van bureau Handhaving tijdens een controle 
op de weekmarkt op de Valkenburgerlaan 47 
bezoekers gewezen op het fietsverbod binnen  
het marktterrein. Tijdens de weekmarkt van 
7 oktober gaan zij weer controleren. Dit keer 
worden geen waarschuwingen gegeven maar 
direct een boete (€35,-) wanneer over de 
markt wordt gefietst. 



Vergaderingen commissies
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
in oktober een openbare vergadering 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. De commissie 
Samenleving vervalt deze maand. 

Commissie Middelen woensdag 14 oktober
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 14 

oktober 2015
- Spreekrecht burgers
- Rapport Rekenkamercommissie Verbonden 

Partijen
- Inventarisatie en vaststellen overzicht ingediende 

vragen betreffende de Programmabegroting 
2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de 
eerste begrotingswijziging 2016

- Najaarsnota 2015 (A-stuk)
- Marktverordening Heemstede 2015 (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 15 oktober
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 15 oktober 

2015
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan bruggen en beschoeiingen (A-stuk)
- Aangepast plan van aanpak Woonvisie (B-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Vervanging beplanting Billitonstraat, Bankastraat 

en Madoerastraat (C-stuk o.v.v. GL)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Openbaar informatief overleg 15 oktober
Aansluitend aan de vergadering van de commissie 
Ruimte is er een informatief overleg in de Burgerzaal 
van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Beantwoording vragen en toelichting op 

inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
gebieden

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. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 15 oktober 2015, 
aansluitend aan het openbaar informatief overleg, 

in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 15 oktober 2015
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 14 september 2015

Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 15 oktober 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de herziening, 
  terugvordering en afwijzing van 
  individuele inkomenstoeslag op grond 
  van de Participatiewet (niet openbaar) 
20.30 uur bezwaar tegen het opleggen van een 
  maatregel op grond van de 
  Participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor wonen aan 
  de J.H. Weissenbruchweg 3 (openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Eerste herziening bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 24 september 
2015 het bestemmingsplan ‘Eerste herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek’, digitaal bekend onder IDN: 
NL.IMRO.0397.BPgh1noordoost->0201, gewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Watermuziek
Voor het middengebied van het plan Watermuziek 
wordt het mogelijk het oorspronkelijke plan 
te wijzigen. Het aantal maximaal te realiseren 
woningen blijft gelijk. Op de website van de 
gemeente Heemstede vindt u meer informatie over 
dit bestemmingsplan.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn: 

- Nader onderzoek voorkomen rugstreeppad 
opgenomen in de bijlagen (bijlage 3);

- Ecologieparagraaf 4.11 hierop aangepast;
- In de paragraaf Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2 enkele zinnen opgenomen dat er geen 
zienswijzen zijn ingediend;

- In artikel 5 onder 5.2.1 sub b is een regel iets 
aangepast: “...worden gebouwd en ter plaatse 
van de aanduiding ‘vrijstaand’ ten hoogste 2 

woningen en uitsluitend vrijstaande woningen 
worden gebouwd;”.  De tekst in het rood is 
verwijderd. Dit omdat in artikel 5.2.1 sub d al 
staat vermeld dat er ten hoogste 2 woningen 
zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
‘vrijstaand’. De z insnede ‘aanduiding ‘vrijstaand’ 
ontbrak in deze regel. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op onze website, www.heemstede.
nl en op de website 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.
BPgh1noordoost->0201” in om het gehele plan te 
bekijken.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voorts 
met ingang van donderdag 8 oktober  2015 
voor zes weken voor een ieder ter inzage in de 
publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 
Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis 
vindt u op onze website.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 9 oktober 2015 gedurende 6 weken 
(dus tot en met donderdag 19 november  2015) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 

voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad 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 eveneens digitaal aan via het loket. 
Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail. 
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt 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.



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’.




