
Kennisgeving besluit Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 8 augustus 2022 hebben ingestemd 

met de melding ingevolge artikel 2.14 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant - onderdeel 

waterwinning voor menselijke consumptie (kenmerk: Z-2022-000365) aan Speedie Nuland voor het in- 

richten van een permanent parkeerterrein aan de Industriestraat ong. te Nuland. Deze locatie ligt in 

grondwaterbeschermingsgebied Nuland. 

  

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 augustus 2022 tot en met 18 sep- 

tember 2022, zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), telefoonnummer 

(088) 3690369. 

  

Bezwaar 

Tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzending van dit besluit bezwaren worden ingediend 

bij: 

  

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

  

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden. 

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/be- 

zwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 

83 04, faxnummer (073) 680 76 16. 

  

Voorlopige voorziening 

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om 

gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze 

kunt u richten aan: 

  

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant 

Postbus 90125 

5200 MA ’s-Hertogenbosch 

  

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen 

van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen 

is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van 

een voorlopige voorziening. 
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