
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure Leeghwaterweg 1

B te Velsen-Noord, het brandveilig gebruik van de 3e tot en met 5e verdieping

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben het hierna volgende besluit genomen. Op grond van

de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes

weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-

stuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen

of burgemeester van Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elek-

tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedei-

sende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de

rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een

voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.

De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben

verleend voor:

Velsen-Noord

Leeghwaterweg 1 B, het brandveilig gebruik van de 3e tot en met 5e verdieping (18/08/2020) 103456-

2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende stukken ligt met ingang van 28 augustus 2020 gedurende

zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben

ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij

daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd beroepschrift indienen.

Het beroepschrift tegen dit besluit dient te zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang

van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank Noord-Holland, locatie

Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken een voorlopige

voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde

is wel dat ook beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.recht-

spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaard
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